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Pozměňovací návrh 1
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že k tomu, aby EU 
překonala stávající hospodářskou a sociální 
krizi a aby byla zajištěna její budoucí 
konkurenceschopnost v globalizovaném 
světě, je naprosto nezbytné, aby byly 
splněny cíle stanovené ve strategii Evropa 
2020 zaměřené na dosažení inteligentního, 
udržitelného a inkluzivního růstu; 
zdůrazňuje, že ke splnění těchto cílů je 
potřeba celkem přibližně 1 600 miliard 
EUR na investice zaměřené na budoucnost 
v klíčových politikách;

1. domnívá se, že k tomu, aby EU 
překonala stávající hospodářskou a sociální 
krizi a aby byla zajištěna její budoucí 
konkurenceschopnost v globalizovaném 
světě, je naprosto nezbytné, aby byly 
splněny cíle stanovené ve strategii Evropa 
2020 zaměřené na dosažení inteligentního, 
udržitelného a inkluzivního růstu; 
zdůrazňuje, že ke splnění těchto cílů je 
potřeba celkem přibližně 1 600 miliard 
EUR na investice zaměřené na budoucnost 
v klíčových politikách; připomíná postoj 
Parlamentu z usnesení ze dne 8. června 
20111, v němž se zdůrazňuje, že i při 
zvýšení úrovně financování příštího 
víceletého finančního rámce o 5 % oproti 
úrovni v roce 2013 je možné přispět ke 
splnění dohodnutých cílů a závazků Unie 
a k zásadě solidarity Unie jen v omezené 
míře;
__________________
1Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Franck Proust

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že k tomu, aby EU 
překonala stávající hospodářskou a sociální 
krizi a aby byla zajištěna její budoucí 

1. domnívá se, že k tomu, aby EU 
překonala stávající hospodářskou a sociální 
krizi a aby byla zajištěna její budoucí 
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konkurenceschopnost v globalizovaném 
světě, je naprosto nezbytné, aby byly 
splněny cíle stanovené ve strategii Evropa 
2020 zaměřené na dosažení inteligentního, 
udržitelného a inkluzivního růstu; 
zdůrazňuje, že ke splnění těchto cílů je 
potřeba celkem přibližně 1 600 miliard 
EUR na investice zaměřené na budoucnost 
v klíčových politikách;

konkurenceschopnost v globalizovaném 
světě, je naprosto nezbytné, aby byly 
splněny cíle stanovené ve strategii Evropa 
2020 zaměřené na dosažení inteligentního, 
udržitelného a inkluzivního růstu; 
připomíná, že aby se tak stalo, má Unie 
ambici stát se hlavním světovým vědeckým 
a technologickým centrem, jak pokud jde 
o pracovní místa, tak pokud jde 
o investice; zdůrazňuje, že ke splnění 
těchto cílů je potřeba celkem přibližně 1 
600 miliard EUR na investice zaměřené na 
budoucnost v klíčových politikách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že k tomu, aby EU 
překonala stávající hospodářskou a sociální 
krizi a aby byla zajištěna její budoucí 
konkurenceschopnost v globalizovaném 
světě, je naprosto nezbytné, aby byly 
splněny cíle stanovené ve strategii Evropa 
2020 zaměřené na dosažení inteligentního, 
udržitelného a inkluzivního růstu; 
zdůrazňuje, že ke splnění těchto cílů je 
potřeba celkem přibližně 1 600 miliard 
EUR na investice zaměřené na 
budoucnost v klíčových politikách;

1. domnívá se, že k tomu, aby EU 
překonala stávající hospodářskou a sociální 
krizi a aby byla zajištěna její budoucí 
konkurenceschopnost v globalizovaném 
světě, je naprosto nezbytné, aby byly 
splněny cíle stanovené ve strategii Evropa 
2020 zaměřené na dosažení inteligentního, 
udržitelného a inkluzivního růstu; je 
přesvědčen, že je nezbytné reformovat 
rozpočet Unie tak, aby lépe odrážel 
finanční potřeby spojené s řešením výzev 
21. století;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá návrh Komise na zavedení 
spravedlivějšího, jednoduššího 
a transparentnějšího systému vlastních 
zdrojů, který by nejpozději do roku 2018 
navýšil podíl vlastních zdrojů v rozpočtu 
EU až o 60 %; plně podporuje návrh 
Komise zavést počínaje rokem 2014 pro 
celou EU daň z finančních transakcí, a to 
jako vlastní zdroj EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že rozpočet Unie může 
být významnou hnací silou reformy, 
pokud se výdaje EU zaměří na oblasti, jež 
stimulují hospodářský růst, jako je oblast 
inovací, výzkumu a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že řada oblastí, jako jsou 
inovace, výzkum a vývoj, strategické 
investice do infrastrukturálních 
transevropských sítí nebo zahraniční 
politika, vyžadují přednostní pozornost ve 
srovnání s jinými oblastmi, a to v zájmu 
řešení stávajících a budoucích politických 
a hospodářských výzev; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 7
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že jedním 
z nejdůležitějších cílů EU je posílení její 
konkurenceschopnosti a usnadnění 
přeměny na znalostní ekonomiku 
světového významu; zdůrazňuje, že příští 
VFR by měl podporovat tento vývoj ve 
všech oblastech politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Franck Proust

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu, již musí 
rozpočet EU hrát při dosahování společně 
dohodnutých cílů strategie Evropa 2020, 
vzhledem k tomu, že pokud je financování 
EU správně zaměřeno, může spustit 
a urychlit činnosti s jasnou přidanou 
hodnotou EU, které nejsou členské státy 
schopny vykonávat samy, i dosáhnout 
součinnosti a doplňkovosti s činnostmi 
členských států tím, že jim pomůže se 
zaměřit na klíčové investice orientované 
na budoucnost; vítá tedy návrh Komise 
zvýšit – ve srovnání se stávajícím VFR na 
období 2007–2013 – financování určené na 
programy EU v oblastech výzkumu, 
inovace, konkurenceschopnosti, MSP 
a infrastruktury; rozhodně se domnívá, že 
navrhované finanční částky představují 
skutečné minimum, a důrazně varuje před 
snahami některých členských států je

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu, již musí 
rozpočet EU hrát při dosahování společně 
dohodnutých cílů strategie Evropa 2020, 
vzhledem k tomu, že pokud je financování 
EU správně zaměřeno, může spustit 
a urychlit činnosti s jasnou přidanou 
hodnotou EU, které nejsou členské státy 
schopny vykonávat samy, i dosáhnout 
součinnosti a doplňkovosti s činnostmi 
členských států; vítá tedy návrh Komise 
zvýšit – ve srovnání se stávajícím VFR na 
období 2007–2013 – financování určené na 
programy EU v oblastech výzkumu, 
inovace, konkurenceschopnosti, MSP 
a infrastruktury; rozhodně se domnívá, že 
navrhované finanční částky představují
skutečné minimum; považuje za nezbytné, 
aby Unie do roku 2020 vyčlenila 3 % ze 
svého HDP na výzkum a inovace; žádá 
evropské veřejné orgány a soukromý 
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snížit, protože by to ohrozilo 
důvěryhodnost EU a politické závazky ve 
prospěch růstu a pracovních míst; současně 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit dostatečnou 
rozpočtovou flexibilitu, aby bylo možné 
rozpočtové prostředky vhodným způsobem 
přizpůsobovat vyvíjejícím se okolnostem 
a prioritám;

sektor, aby vynaložily veškeré možné úsilí 
na dosažení tohoto cíle; důrazně varuje 
před snahami některých členských států 
částky snížit, protože by to ohrozilo 
důvěryhodnost EU a politické závazky ve 
prospěch růstu a pracovních míst; současně 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit dostatečnou 
rozpočtovou flexibilitu, aby bylo možné 
rozpočtové prostředky vhodným způsobem 
přizpůsobovat vyvíjejícím se okolnostem 
a prioritám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu, již musí 
rozpočet EU hrát při dosahování společně 
dohodnutých cílů strategie Evropa 2020, 
vzhledem k tomu, že pokud je financování 
EU správně zaměřeno, může spustit 
a urychlit činnosti s jasnou přidanou 
hodnotou EU, které nejsou členské státy 
schopny vykonávat samy, i dosáhnout 
součinnosti a doplňkovosti s činnostmi 
členských států tím, že jim pomůže se 
zaměřit na klíčové investice orientované na 
budoucnost; vítá tedy návrh Komise zvýšit 
– ve srovnání se stávajícím VFR na období 
2007–2013 – financování určené na 
programy EU v oblastech výzkumu, 
inovace, konkurenceschopnosti, MSP 
a infrastruktury; rozhodně se domnívá, že 
navrhované finanční částky představují 
skutečné minimum, a důrazně varuje před 
snahami některých členských států je 
snížit, protože by to ohrozilo 
důvěryhodnost EU a politické závazky ve 
prospěch růstu a pracovních míst; 
současně zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
dostatečnou rozpočtovou flexibilitu, aby 
bylo možné rozpočtové prostředky 

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu, již musí 
rozpočet EU hrát při dosahování společně 
dohodnutých cílů strategie Evropa 2020, 
vzhledem k tomu, že pokud je financování 
EU správně zaměřeno, může spustit 
a urychlit činnosti s jasnou přidanou 
hodnotou EU, které nejsou členské státy 
schopny vykonávat samy, i dosáhnout 
součinnosti a doplňkovosti s činnostmi 
členských států tím, že jim pomůže se 
zaměřit na klíčové investice orientované na 
budoucnost; vítá tedy návrh Komise zvýšit 
– ve srovnání se stávajícím VFR na období 
2007–2013 – financování určené na 
programy EU v oblastech výzkumu, 
inovace, konkurenceschopnosti, MSP 
a infrastruktury; rozhodně se domnívá, že 
navrhované finanční částky představují 
skutečné minimum v těchto oblastech; 
současně však zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit dostatečnou rozpočtovou kázeň 
a flexibilitu, aby bylo možné rozpočtové 
prostředky vhodným způsobem směřovat 
a přizpůsobovat je vyvíjejícím se 
okolnostem a prioritám;
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vhodným způsobem přizpůsobovat 
vyvíjejícím se okolnostem a prioritám;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu, již musí 
rozpočet EU hrát při dosahování společně 
dohodnutých cílů strategie Evropa 2020, 
vzhledem k tomu, že pokud je financování 
EU správně zaměřeno, může spustit 
a urychlit činnosti s jasnou přidanou 
hodnotou EU, které nejsou členské státy 
schopny vykonávat samy, i dosáhnout 
součinnosti a doplňkovosti s činnostmi 
členských států tím, že jim pomůže se 
zaměřit na klíčové investice orientované na 
budoucnost; vítá tedy návrh Komise zvýšit 
– ve srovnání se stávajícím VFR na období 
2007–2013 – financování určené na 
programy EU v oblastech výzkumu, 
inovace, konkurenceschopnosti, MSP 
a infrastruktury; rozhodně se domnívá, že 
navrhované finanční částky představují 
skutečné minimum, a důrazně varuje před 
snahami některých členských států je 
snížit, protože by to ohrozilo 
důvěryhodnost EU a politické závazky ve 
prospěch růstu a pracovních míst; současně 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit dostatečnou 
rozpočtovou flexibilitu, aby bylo možné 
rozpočtové prostředky vhodným způsobem 
přizpůsobovat vyvíjejícím se okolnostem 
a prioritám;

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu, již musí 
rozpočet EU hrát při dosahování společně 
dohodnutých cílů strategie Evropa 2020, 
a zdůrazňuje rovněž, že cílem musí být 
inteligentní a moderní rozpočet, který 
stanoví jako svou prioritu hlavní politické 
cíle Unie – zejména oblasti zajišťující růst 
–, a nikoli velký všeobjímající rozpočet; je 
přesvědčen, že pokud je financování EU 
správně zaměřeno, může spustit a urychlit 
činnosti s jasnou přidanou hodnotou EU, 
které nejsou členské státy schopny 
vykonávat samy, i dosáhnout součinnosti 
a doplňkovosti s činnostmi členských států 
tím, že jim pomůže se zaměřit na klíčové 
investice orientované na budoucnost; vítá 
tedy návrh Komise zvýšit – ve srovnání se 
stávajícím VFR na období 2007–2013 –
financování určené na programy EU 
v oblastech výzkumu, inovace, 
konkurenceschopnosti, MSP 
a infrastruktury; rozhodně se domnívá, že 
navrhované finanční částky představují 
skutečné minimum, a důrazně varuje před 
snahami některých členských států je 
snížit, protože by to ohrozilo 
důvěryhodnost EU a politické závazky ve 
prospěch růstu a pracovních míst; současně 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit dostatečnou 
rozpočtovou flexibilitu, aby bylo možné 
rozpočtové prostředky vhodným způsobem 
přizpůsobovat vyvíjejícím se okolnostem 
a prioritám;
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Or. en

Pozměňovací návrh 11
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá ke komplexnímu přezkumu 
výdajů stávajícího VFR s cílem určit 
výdaje, jež jsou zásadní pro dosažení cílů 
politiky Unie, a rovněž k určení výdajů, 
jež jsou méně relevantní, s cílem 
přerozdělit 30 % výdajů, jež byly původně 
vyčleněny na oblasti, které již nejsou 
relevantní, a přidělit je do oblastí 
s vysokou prioritou, čímž dojde k uvolnění 
ekonomických zdrojů pro jiné oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zejména zdůrazňuje, že je třeba posílit, 
stimulovat a zajistit financování výzkumu, 
rozvoje a inovace v EU tím, že budou ve 
VFR na období 2014–2020 výrazně 
zvýšeny příslušné výdaje na program 
Horizont 2020 a dojde k radikálnímu 
zjednodušení postupů financování, avšak 
zároveň bude dodržena zásada řádného 
finančního řízení;

3. zejména zdůrazňuje, že je třeba posílit, 
stimulovat a zajistit financování výzkumu, 
rozvoje a inovace v EU tím, že budou ve 
VFR na období 2014–2020 výrazně 
zvýšeny příslušné výdaje na program 
Horizont 2020 a dojde k radikálnímu 
zjednodušení postupů financování, avšak 
zároveň bude dodržena zásada řádného 
finančního řízení; je přesvědčen, že by 
mělo být věnováno více energie do 
zvyšování šetrnosti hospodářství 
k životnímu prostředí, a to prostřednictvím 
většího financování ekologičtějších
a inteligentnějších technologií, jakož i pro 
sociální inovaci a řešení netechnologické 
povahy; předpokládá, že nejméně 80 % 
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finančních prostředků v odvětví 
energetiky by mělo směřovat do výzkumu 
a vývoje v oblasti obnovitelných energií, 
technologie skladování energie, 
energetické účinnosti u koncových 
uživatelů a rozvoje inteligentních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zejména zdůrazňuje, že je třeba posílit, 
stimulovat a zajistit financování výzkumu, 
rozvoje a inovace v EU tím, že budou ve 
VFR na období 2014–2020 výrazně 
zvýšeny příslušné výdaje na program 
Horizont 2020 a dojde k radikálnímu 
zjednodušení postupů financování, avšak 
zároveň bude dodržena zásada řádného 
finančního řízení;

3. zejména zdůrazňuje, že je třeba posílit, 
stimulovat a zajistit financování výzkumu, 
rozvoje a inovace v EU tím, že budou ve 
VFR na období 2014–2020 – avšak 
s ohledem na celkově omezený rozpočet 
EU – výrazně zvýšeny příslušné výdaje na 
program Horizont 2020 a dojde 
k radikálnímu zjednodušení postupů 
financování, avšak zároveň bude dodržena 
zásada řádného finančního řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je přesvědčen, že finanční prostředky 
programu Horizont 2020 musí být 
v souladu s prioritami strategie EU 2020 
a musí být využívány jako katalyzátor 
u činností zvyšujících přidanou hodnotu 
EU, pro efektivnější rozdělování veřejných 
prostředků EU a pro posílení pákového 
efektu soukromých finančních 
prostředků; je přesvědčen, že nejméně 
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15 % rozpočtu programu Horizont 2020 
musí být vyčleněno pro malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje přidanou hodnotu EU u 
programů zaměřených na MSP, vzhledem 
k tomu, že se tyto programy osvědčily 
a podpořily členské státy při zajišťování 
přístupu MSP k možnostem financování 
v době hluboké finanční krize; zdůrazňuje 
však, že by v budoucnu měly mít všechny 
evropské podnikatelské subjekty lepší 
a různorodější přístup k financování 
zahrnující granty, půjčky nebo 
financování vlastním kapitálem; rozhodně 
se domnívá, že ve finančním přídělu na 
Program pro konkurenceschopnost podniků 
s důrazem na malé a střední podniky 
(COSME) je třeba navýšit rozpočet určený 
na finanční nástroje a že je třeba zlepšit 
přístup k tomuto programu, aby jej mohlo 
využívat ještě více MSP a aby lépe 
odpovídal jejich potřebám;

4. zdůrazňuje přidanou hodnotu EU u 
programů zaměřených na MSP, vzhledem 
k tomu, že se tyto programy osvědčily 
a podpořily členské státy při zajišťování 
přístupu MSP k možnostem financování 
a na zahraniční trhy v době hluboké 
finanční krize; zdůrazňuje však, že by měl 
být zlepšen přístup MSP k financování, 
a to zejména prostřednictvím záruk za 
úvěry a kapitálového financování, jež mají 
největší pákový efekt a vedou k navrácení 
většiny veřejných výdajů ze zisků;
zdůrazňuje, že by měla být rozšířena 
oblast působnosti finančních nástrojů, 
aby pokryla všechny fáze hospodářského 
cyklu včetně převodů podniků; rozhodně 
se domnívá, že ve finančním přídělu na 
Program pro konkurenceschopnost podniků 
s důrazem na malé a střední podniky 
(COSME) je třeba navýšit rozpočet určený 
na finanční nástroje a že je třeba zlepšit 
přístup k tomuto programu, aby jej mohlo 
využívat ještě více MSP a aby lépe 
odpovídal jejich potřebám; zdůrazňuje, že 
opatření EU, jako je například síť 
Enterprise Europe Network nebo projekt 
China IPR Helpdesk, úspěšně doplnila 
stávající vnitrostátní opatření pro zlepšení 
přístupu na zahraniční trhy, a že by mělo 
být zachováno financování těchto 
opatření ze strany EU; zdůrazňuje, že 
celkový rozpočet programu COSME by 
měl být navýšen na 0,5 % rozpočtu pro 
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VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje přidanou hodnotu EU u 
programů zaměřených na MSP, vzhledem 
k tomu, že se tyto programy osvědčily 
a podpořily členské státy při zajišťování 
přístupu MSP k možnostem financování 
v době hluboké finanční krize; zdůrazňuje 
však, že by v budoucnu měly mít všechny 
evropské podnikatelské subjekty lepší 
a různorodější přístup k financování 
zahrnující granty, půjčky nebo financování 
vlastním kapitálem; rozhodně se domnívá, 
že ve finančním přídělu na Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (COSME) je 
třeba navýšit rozpočet určený na finanční 
nástroje a že je třeba zlepšit přístup 
k tomuto programu, aby jej mohlo využívat 
ještě více MSP a aby lépe odpovídal jejich 
potřebám;

4. zdůrazňuje přidanou hodnotu EU u 
programů zaměřených na MSP, vzhledem 
k tomu, že se tyto programy místy 
osvědčily a podpořily členské státy při 
zajišťování přístupu MSP k možnostem 
financování v době hluboké finanční krize; 
zdůrazňuje však potřebnost radikálního 
zjednodušení postupu uplatňování těchto 
programů ze strany MSP a zajištění 
včasných plateb Komise pro MSP, jež se 
těchto programů účastní; doporučuje, aby 
Komise a členské státy přezkoumaly 
úspěšné vnitrostátní programy s cílem 
sdílet osvědčené postupy; zdůrazňuje však, 
že by v budoucnu měly mít všechny 
evropské podnikatelské subjekty lepší 
a různorodější přístup k financování 
zahrnující granty, půjčky nebo financování 
vlastním kapitálem; rozhodně se domnívá, 
že ve finančním přídělu určeném na 
Program pro konkurenceschopnost podniků 
s důrazem na malé a střední podniky 
(COSME) by měl být navýšen podíl 
rozpočtu určený na finanční nástroje a že je 
třeba zlepšit přístup k tomuto programu, 
aby jej mohlo využívat ještě více MSP,
a lépe reagovat na různé potřeby MSP; 
zdůrazňuje potřebu zajistit základní 
a dostupné bankovní služby pro evropské 
MSP zapojené do přeshraničního 
obchodu, zejména mezi státy s různou 
měnou, a to i mimo EU, aby se co nejvíce 
zvýšila vývozní kapacita MSP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Amalia Sartori

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje přidanou hodnotu EU u 
programů zaměřených na MSP, vzhledem 
k tomu, že se tyto programy osvědčily 
a podpořily členské státy při zajišťování 
přístupu MSP k možnostem financování 
v době hluboké finanční krize; zdůrazňuje 
však, že by v budoucnu měly mít všechny 
evropské podnikatelské subjekty lepší 
a různorodější přístup k financování 
zahrnující granty, půjčky nebo financování 
vlastním kapitálem; rozhodně se domnívá, 
že ve finančním přídělu na Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (COSME) je 
třeba navýšit rozpočet určený na finanční 
nástroje a že je třeba zlepšit přístup 
k tomuto programu, aby jej mohlo 
využívat ještě více MSP a aby lépe 
odpovídal jejich potřebám;

4. zdůrazňuje přidanou hodnotu EU u 
programů zaměřených na MSP, vzhledem 
k tomu, že se tyto programy osvědčily 
a podpořily přístup MSP k možnostem 
financování v době hluboké finanční krize;
zdůrazňuje, že by v budoucnu měly mít 
všechny evropské podnikatelské subjekty, 
zejména MSP, lepší přístup k financování 
zahrnující granty, půjčky nebo financování 
vlastním kapitálem;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje přidanou hodnotu EU u 
programů zaměřených na MSP, vzhledem 
k tomu, že se tyto programy osvědčily 
a podpořily členské státy při zajišťování 
přístupu MSP k možnostem financování 
v době hluboké finanční krize; zdůrazňuje 
však, že by v budoucnu měly mít všechny 
evropské podnikatelské subjekty lepší 
a různorodější přístup k financování 

4. zdůrazňuje přidanou hodnotu EU u 
programů zaměřených na MSP, vzhledem 
k tomu, že se tyto programy osvědčily 
a podpořily členské státy při zajišťování 
přístupu MSP k možnostem financování 
v době hluboké finanční krize; rozhodně se 
domnívá, že ve finančním přídělu na 
Program pro konkurenceschopnost podniků 
s důrazem na malé a střední podniky 
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zahrnující granty, půjčky nebo 
financování vlastním kapitálem; rozhodně 
se domnívá, že ve finančním přídělu na 
Program pro konkurenceschopnost podniků 
s důrazem na malé a střední podniky 
(COSME) je třeba navýšit rozpočet určený 
na finanční nástroje a že je třeba zlepšit 
přístup k tomuto programu, aby jej mohlo 
využívat ještě více MSP a aby lépe 
odpovídal jejich potřebám; 

(COSME) a v rámci programu Horizont 
2020 je třeba podstatně navýšit rozpočet 
určený na finanční nástroje a nový nástroj 
pro MSP a že je třeba zlepšit přístup 
k tomuto programu, aby jej mohlo využívat 
ještě více MSP a aby lépe odpovídal jejich 
potřebám; zdůrazňuje, že by do cílů 
programu COSME měla být začleněna 
udržitelnost, a podporuje zdvojnásobení 
rozpočtu programu COSME;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Franck Proust

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje přidanou hodnotu EU u 
programů zaměřených na MSP, vzhledem 
k tomu, že se tyto programy osvědčily 
a podpořily členské státy při zajišťování 
přístupu MSP k možnostem financování 
v době hluboké finanční krize; zdůrazňuje 
však, že by v budoucnu měly mít všechny 
evropské podnikatelské subjekty lepší 
a různorodější přístup k financování 
zahrnující granty, půjčky nebo financování 
vlastním kapitálem; rozhodně se domnívá, 
že ve finančním přídělu na Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (COSME) je 
třeba navýšit rozpočet určený na finanční 
nástroje a že je třeba zlepšit přístup 
k tomuto programu, aby jej mohlo využívat 
ještě více MSP a aby lépe odpovídal jejich 
potřebám;

4. zdůrazňuje přidanou hodnotu EU u 
programů zaměřených na MSP, vzhledem 
k tomu, že se tyto programy osvědčily 
a podpořily členské státy při zajišťování 
přístupu MSP k možnostem financování 
v době hluboké finanční krize; zdůrazňuje 
však, že by v budoucnu měly mít všechny 
evropské podnikatelské subjekty lepší, 
různorodější, jednodušší 
a centralizovanější přístup k financování 
zahrnující granty, půjčky nebo financování 
vlastním kapitálem (zavedení jednotných 
kontaktních míst pro MSP v celé EU); 
rozhodně se domnívá, že ve finančním 
přídělu na Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (COSME) je 
třeba navýšit rozpočet určený na finanční 
nástroje a že je třeba zlepšit přístup 
k tomuto programu, aby jej mohlo využívat 
ještě více MSP a aby lépe odpovídal jejich 
potřebám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Paul Rübig
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje přidanou hodnotu EU u 
programů zaměřených na MSP, vzhledem 
k tomu, že se tyto programy osvědčily 
a podpořily členské státy při zajišťování 
přístupu MSP k možnostem financování 
v době hluboké finanční krize; zdůrazňuje 
však, že by v budoucnu měly mít všechny 
evropské podnikatelské subjekty lepší 
a různorodější přístup k financování 
zahrnující granty, půjčky nebo financování 
vlastním kapitálem; rozhodně se domnívá, 
že ve finančním přídělu na Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (COSME) je 
třeba navýšit rozpočet určený na finanční 
nástroje a že je třeba zlepšit přístup 
k tomuto programu, aby jej mohlo využívat 
ještě více MSP a aby lépe odpovídal jejich 
potřebám;

4. zdůrazňuje přidanou hodnotu EU u 
programů zaměřených na MSP, vzhledem 
k tomu, že se tyto programy osvědčily 
a podpořily členské státy při zajišťování 
přístupu MSP k možnostem financování 
v době hluboké finanční krize; zdůrazňuje 
však, že by v budoucnu měly mít všechny 
evropské podnikatelské subjekty lepší 
a různorodější přístup k financování 
zahrnující granty, půjčky nebo financování 
vlastním kapitálem; rozhodně se domnívá, 
že ve finančním přídělu na Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (COSME) je 
třeba navýšit rozpočet určený na finanční 
nástroje, a to alespoň na objem 
prostředků, jež jsou k dispozici pro 
program CIP na období 2007–2013, a že 
je třeba zlepšit přístup k tomuto programu, 
aby jej mohlo využívat ještě více MSP 
a aby lépe odpovídal jejich potřebám;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Amalia Sartori

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je pevně přesvědčen, že výdaje 
vyčleněné na program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (COSME) by 
měly být výrazně navýšeny, zejména 
pokud jde o finanční nástroje, aby byl 
tento program dostupný pro ještě více 
MSP a mohly z něj být financovány 
i převody podniků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 22
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že rozvoj nové generace 
udržitelných energetických systémů v EU 
bude vyžadovat výrazné investice do 
výzkumu a vývoje v oblasti energetiky; 
zdůrazňuje proto, že je třeba navýšit 
financování výzkumu a technologického 
rozvoje a zachovat ukázkové projekty 
v oblasti energetiky; vyzývá k plnému 
provádění již přijatého strategického plánu 
pro energetické technologie (SET); vyzývá 
Komisi a Radu, aby vyjasnily jeho 
financování ve VFR na období 2014–2020;

5. domnívá se, že rozvoj nové generace 
udržitelných energetických systémů v EU 
bude vyžadovat výrazné investice do 
výzkumu a vývoje v oblasti energetiky; 
zdůrazňuje proto, že je třeba navýšit 
financování výzkumu a technologického 
rozvoje a zachovat ukázkové projekty 
v oblasti energetiky; vyzývá k udržení 
a doplnění rozpočtu pro program 
Inteligentní energie – Evropa, který 
spravuje Výkonná agentura pro 
konkurenceschopnost a inovace; vyzývá 
k plnému provádění již přijatého 
strategického plánu pro energetické 
technologie (SET); vyzývá Komisi a Radu, 
aby vyjasnily jeho financování ve VFR na 
období 2014–2020; vyzývá Komisi a Radu, 
aby zajistily přiměřené financování 
rozvoje inteligentních energetických sítí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že rozvoj nové generace 
udržitelných energetických systémů v EU 
bude vyžadovat výrazné investice do 
výzkumu a vývoje v oblasti energetiky; 
zdůrazňuje proto, že je třeba navýšit 
financování výzkumu a technologického 
rozvoje a zachovat ukázkové projekty 

5. domnívá se, že rozvoj nové generace 
udržitelných energetických systémů v EU 
bude vyžadovat výrazné investice do 
výzkumu a vývoje v oblasti energetiky; 
zdůrazňuje proto, že je třeba navýšit 
financování výzkumu a technologického 
rozvoje, zejména v oblasti obnovitelných 
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v oblasti energetiky; vyzývá k plnému
provádění již přijatého strategického plánu 
pro energetické technologie (SET); vyzývá 
Komisi a Radu, aby vyjasnily jeho 
financování ve VFR na období 2014–
2020;

energií a systémů energetických úspor; 
vyzývá k provádění již přijatého 
strategického plánu pro energetické 
technologie (SET) s cílem podporovat 
nekonvenční energie; podporuje, aby
Komise vyjmula financování projektu 
ITER z rámce VFR na období 2014–2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam vyčlenění 
dostatečného množství finančních 
prostředků pro členské státy, jež v rámci 
jednání o přistoupení k Evropské unii 
přijaly závazek k uzavření jaderných 
reaktorů a jejich následnému vyřazení 
z provozu, neboť uznává, že toto brzké 
uzavření představuje pro dotčené členské 
státy mimořádnou finanční zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje strategický význam 
rozsáhlých infrastrukturních projektů (jako 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) pro 
budoucí konkurenceschopnost EU 
a posílení průmyslových odvětví EU; 
domnívá se, že financování průmyslu by 
mělo být v rozpočtu EU zajištěno na 
základě plně samostatného a komplexního 
víceletého rozpočtu, zatímco zlepšování 
řízení průmyslových odvětví by mělo 

6. zdůrazňuje strategický význam 
rozsáhlých infrastrukturních projektů (jako 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) pro 
budoucí konkurenceschopnost EU 
a posílení průmyslových odvětví EU;
domnívá se, že projekty, jež výrazně 
překročí nebo překročily své rozpočty, 
zatímco správci ostatních projektů jsou 
v době finančních problémů 
a hospodářského poklesu tlačeni 
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i nadále spadat do působnosti Smluv EU;
zdůrazňuje, že pokud během provádění 
těchto projektů dojde k překročení nákladů, 
je třeba je pokrýt tak, aby nebylo ohroženo 
financování a úspěšné provádění ostatních 
politik Unie, jež přispívají k dosahování 
cílů strategie Evropa 2020;

k dodržování přísných rozpočtových 
rámců, by neměly nadále dostávat 
finanční prostředky; konstatuje, že 
existuje nebezpečí, že tyto projekty otřesou 
důvěrou a ztíží financování budoucích 
výzkumných projektů; domnívá se, že 
financování průmyslu by mělo být 
v rozpočtu EU zajištěno na základě plně 
samostatného a komplexního víceletého 
rozpočtu, zatímco zlepšování řízení 
průmyslových odvětví by mělo i nadále 
spadat do působnosti Smluv EU; 
zdůrazňuje, že pokud během provádění 
těchto projektů dojde k překročení nákladů, 
je třeba je pokrýt tak, aby nebylo ohroženo 
financování a úspěšné provádění ostatních 
politik Unie, jež přispívají k dosahování 
cílů strategie Evropa 2020;

má za to, že existuje nebezpečí, že vysoce 
rizikové projekty mimo finanční rámec 
naruší transparentnost a předvídatelnost 
rozpočtu EU a podryjí rozpočtovou kázeň 
a že budou v rozporu se zásadami řádného 
rozpočtového řízení;

Or. sv

Pozměňovací návrh 26
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje strategický význam rozsáhlých 
infrastrukturních projektů (jako ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) pro budoucí 
konkurenceschopnost EU a posílení 
průmyslových odvětví EU; domnívá se, že 
financování průmyslu by mělo být 
v rozpočtu EU zajištěno na základě plně 
samostatného a komplexního víceletého
rozpočtu, zatímco zlepšování řízení 
průmyslových odvětví by mělo i nadále 
spadat do působnosti Smluv EU; 
zdůrazňuje, že pokud během provádění 

zdůrazňuje strategický význam rozsáhlých 
infrastrukturních projektů (jako ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) pro budoucí 
konkurenceschopnost EU a posílení 
průmyslových odvětví EU; domnívá se, že 
financování průmyslu by mělo být 
v rozpočtu EU zajištěno na základě plně 
samostatného a komplexního víceletého 
rozpočtu, zatímco zlepšování řízení 
průmyslových odvětví by mělo i nadále 
spadat do působnosti Smluv EU; 
zdůrazňuje, že pokud během provádění 



AM\911739CS.doc 19/29 PE494.802v01-00

CS

těchto projektů dojde k překročení nákladů, 
je třeba je pokrýt tak, aby nebylo ohroženo 
financování a úspěšné provádění ostatních 
politik Unie, jež přispívají k dosahování 
cílů strategie Evropa 2020;

těchto projektů dojde k překročení nákladů, 
je třeba je pokrýt tak, aby nebylo ohroženo 
financování a úspěšné provádění ostatních 
politik Unie, jež přispívají k dosahování 
cílů strategie Evropa 2020;

má za to, že existuje nebezpečí, že vysoce 
rizikové projekty mimo finanční rámec 
naruší transparentnost a předvídatelnost 
rozpočtu EU a podryjí rozpočtovou kázeň 
a že budou v rozporu se zásadami řádného 
rozpočtového řízení;

Or. sv

Pozměňovací návrh 27
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje strategický význam 
rozsáhlých infrastrukturních projektů (jako 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) pro 
budoucí konkurenceschopnost EU 
a posílení průmyslových odvětví EU; 
domnívá se, že financování průmyslu by 
mělo být v rozpočtu EU zajištěno na 
základě plně samostatného a komplexního 
víceletého rozpočtu, zatímco zlepšování 
řízení průmyslových odvětví by mělo 
i nadále spadat do působnosti Smluv EU;
zdůrazňuje, že pokud během provádění 
těchto projektů dojde k překročení nákladů, 
je třeba je pokrýt tak, aby nebylo ohroženo 
financování a úspěšné provádění ostatních 
politik Unie, jež přispívají k dosahování 
cílů strategie Evropa 2020;

6. chápe, že rozsáhlé infrastrukturní 
projekty mohou mít strategický význam 
rozsáhlých infrastrukturních projektů pro 
budoucí konkurenceschopnost EU 
a posílení průmyslových odvětví EU; 
vyjadřuje však znepokojení nad bilancí 
nákladů a přínosů u některých těchto 
rozsáhlých projektů; žádá o účelové 
vázání prostředků na rozsáhlé projekty 
v samostatném podokruhu v rámci VFR 
a lepší řízení a sledování výdajů s cílem 
zabránit překračování nákladů;
zdůrazňuje, že pokud během provádění 
těchto projektů dojde k překročení nákladů, 
je třeba je pokrýt tak, aby nebylo ohroženo 
financování a úspěšné provádění ostatních 
politik Unie, jež přispívají k dosahování
cílů strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Amalia Sartori
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje strategický význam rozsáhlých 
infrastrukturních projektů (jako ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) pro budoucí 
konkurenceschopnost EU a posílení 
průmyslových odvětví EU; domnívá se, že 
financování průmyslu by mělo být 
v rozpočtu EU zajištěno na základě plně 
samostatného a komplexního víceletého 
rozpočtu, zatímco zlepšování řízení
průmyslových odvětví by mělo i nadále 
spadat do působnosti Smluv EU; zdůrazňuje, 
že pokud během provádění těchto projektů 
dojde k překročení nákladů, je třeba je pokrýt 
tak, aby nebylo ohroženo financování 
a úspěšné provádění ostatních politik Unie, 
jež přispívají k dosahování cílů strategie 
Evropa 2020;

zdůrazňuje strategický význam rozsáhlých 
infrastrukturních projektů (jako ITER, 
Galileo, EGNOS, GMES) pro budoucí 
konkurenceschopnost EU a posílení 
průmyslových odvětví EU; domnívá se, že 
jejich financování by mělo být v rozpočtu 
EU zajištěno na základě plně samostatného 
a komplexního víceletého rozpočtu, zatímco 
zlepšování jejich řízení by mělo i nadále 
spadat do působnosti Smluv EU; zdůrazňuje, 
že pokud během provádění těchto projektů 
dojde k překročení nákladů, je třeba je pokrýt 
tak, aby nebylo ohroženo financování 
a úspěšné provádění ostatních rozsáhlých 
projektů nebo ostatních politik Unie, jež 
přispívají k dosahování cílů strategie Evropa 
2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje strategický význam 
rozsáhlých infrastrukturních projektů (jako 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) pro 
budoucí konkurenceschopnost EU 
a posílení průmyslových odvětví EU; 
domnívá se, že financování průmyslu by 
mělo být v rozpočtu EU zajištěno na 
základě plně samostatného a komplexního 
víceletého rozpočtu, zatímco zlepšování 
řízení průmyslových odvětví by mělo 
i nadále spadat do působnosti Smluv EU; 
zdůrazňuje, že pokud během provádění 
těchto projektů dojde k překročení nákladů, 
je třeba je pokrýt tak, aby nebylo ohroženo 
financování a úspěšné provádění ostatních 
politik Unie, jež přispívají k dosahování 

6. zdůrazňuje strategický význam 
rozsáhlých infrastrukturních projektů (jako 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) pro 
budoucí konkurenceschopnost EU 
a posílení průmyslových odvětví EU; 
domnívá se, že financování velkých 
průmyslových projektů by mělo být 
v rozpočtu EU zajištěno na základě plně 
samostatného a komplexního víceletého 
rozpočtu, zatímco zlepšování řízení 
velkých průmyslových projektů by mělo 
i nadále spadat do působnosti Smluv EU; 
zdůrazňuje, že pokud během provádění 
těchto projektů dojde k překročení nákladů, 
je třeba je pokrýt tak, aby nebylo ohroženo 
financování a úspěšné provádění ostatních 
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cílů strategie Evropa 2020; politik Unie, jež přispívají k dosahování 
cílů strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje strategický význam 
rozsáhlých infrastrukturních projektů (jako 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) pro 
budoucí konkurenceschopnost EU 
a posílení průmyslových odvětví EU; 
domnívá se, že financování průmyslu by 
mělo být v rozpočtu EU zajištěno na 
základě plně samostatného a komplexního 
víceletého rozpočtu, zatímco zlepšování 
řízení průmyslových odvětví by mělo 
i nadále spadat do působnosti Smluv EU; 
zdůrazňuje, že pokud během provádění 
těchto projektů dojde k překročení nákladů, 
je třeba je pokrýt tak, aby nebylo ohroženo 
financování a úspěšné provádění ostatních 
politik Unie, jež přispívají k dosahování 
cílů strategie Evropa 2020;

6. zdůrazňuje strategický význam 
rozsáhlých infrastrukturních projektů (jako 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) pro 
budoucí konkurenceschopnost EU 
a posílení průmyslových odvětví EU; 
domnívá se, že financování průmyslu by 
mělo být v rozpočtu EU zajištěno na 
základě plně samostatného a komplexního 
víceletého rozpočtu, zatímco zlepšování 
řízení průmyslových odvětví by mělo 
i nadále spadat do působnosti Smluv EU; 
zdůrazňuje, že pokud během provádění 
těchto projektů dojde k překročení nákladů, 
je třeba je pokrýt tak, aby nebylo ohroženo 
financování a úspěšné provádění ostatních 
politik Unie, jež přispívají k dosahování 
cílů strategie Evropa 2020; zdůrazňuje 
potřebu navrátit rozpočet projektu ITER 
zpět do rámce rozpočtu programu 
Horizont 2020, aby se zaručilo jisté 
financování pro tento klíčový výzkumný 
projekt;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje strategický význam 
rozsáhlých infrastrukturních projektů (jako 

6. zdůrazňuje strategický význam 
rozsáhlých infrastrukturních projektů (jako 
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ITER, Galileo, GLONASS, GMES) pro 
budoucí konkurenceschopnost EU 
a posílení průmyslových odvětví EU; 
domnívá se, že financování průmyslu by 
mělo být v rozpočtu EU zajištěno na 
základě plně samostatného a komplexního 
víceletého rozpočtu, zatímco zlepšování 
řízení průmyslových odvětví by mělo 
i nadále spadat do působnosti Smluv EU; 
zdůrazňuje, že pokud během provádění 
těchto projektů dojde k překročení nákladů, 
je třeba je pokrýt tak, aby nebylo ohroženo 
financování a úspěšné provádění ostatních 
politik Unie, jež přispívají k dosahování 
cílů strategie Evropa 2020;

ITER, Galileo, EGNOS, GMES) pro 
budoucí konkurenceschopnost EU 
a posílení průmyslových odvětví EU; 
domnívá se, že financování průmyslu by 
mělo být v rozpočtu EU zajištěno na 
základě plně samostatného a komplexního 
víceletého rozpočtu, zatímco zlepšování 
řízení průmyslových odvětví by mělo 
i nadále spadat do působnosti Smluv EU; 
zdůrazňuje, že pokud během provádění 
těchto projektů dojde k překročení nákladů, 
je třeba je pokrýt tak, aby nebylo ohroženo 
financování a úspěšné provádění ostatních 
politik Unie, jež přispívají k dosahování 
cílů strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje strategický význam rozsáhlých 
infrastrukturních projektů (jako ITER,
Galileo, GLONASS, GMES) pro budoucí 
konkurenceschopnost EU a posílení 
průmyslových odvětví EU; domnívá se, že 
financování průmyslu by mělo být 
v rozpočtu EU zajištěno na základě plně 
samostatného a komplexního víceletého 
rozpočtu, zatímco zlepšování řízení 
průmyslových odvětví by mělo i nadále 
spadat do působnosti Smluv EU; 
zdůrazňuje, že pokud během provádění 
těchto projektů dojde k překročení nákladů, 
je třeba je pokrýt tak, aby nebylo ohroženo 
financování a úspěšné provádění ostatních 
politik Unie, jež přispívají k dosahování 
cílů strategie Evropa 2020;

zdůrazňuje strategický význam rozsáhlých 
infrastrukturních projektů (jako Galileo, 
GLONASS, GMES) pro budoucí 
konkurenceschopnost EU a posílení 
průmyslových odvětví EU; domnívá se, že 
financování průmyslu by mělo být 
v rozpočtu EU zajištěno na základě plně 
samostatného a komplexního víceletého 
rozpočtu, zatímco zlepšování řízení
průmyslových odvětví by mělo i nadále 
spadat do působnosti Smluv EU; 
zdůrazňuje, že pokud během provádění 
těchto projektů dojde k překročení nákladů, 
je třeba je pokrýt tak, aby nebylo ohroženo 
financování a úspěšné provádění ostatních 
politik Unie, jež přispívají k dosahování 
cílů strategie Evropa 2020;

Or. sv

Pozměňovací návrh 33
Reinhard Bütikofer
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že vzhledem k současným 
omezením veřejných rozpočtů je využívání 
pákového účinku ostatních zdrojů 
financování naprosto nezbytné 
k uskutečnění dlouhodobých investic 
potřebných ke splnění strategie Evropa 
2020; rozhodně se domnívá, že přidaná 
hodnota EU se zvyšuje zejména 
prostřednictvím podpory vysoce 
rizikových, velmi nákladných 
a dlouhodobých programů, které přesahují 
možnosti jednotlivých členských států; 
vyzývá proto k opatřením EU, jež by 
snížila investiční rizika u činností velkého 
rozsahu a rozvíjela celoevropské investice 
do infrastruktury v oblasti energetiky 
a IKT; v této souvislosti vítá zahájení 
pilotní fáze iniciativy pro projektové 
dluhopisy EU na období let 2012–2013 
a návrh Komise týkající se nástroje pro 
propojení Evropy (CEF) jako první kroky 
správným směrem;

7. domnívá se, že vzhledem k současným 
omezením veřejných rozpočtů je využívání 
pákového účinku ostatních zdrojů 
financování naprosto nezbytné 
k uskutečnění dlouhodobých investic 
potřebných ke splnění strategie Evropa 
2020; rozhodně se domnívá, že přidaná 
hodnota EU se zvyšuje zejména 
prostřednictvím podpory programů, které 
přesahují možnosti jednotlivých členských 
států; vyzývá proto k opatřením EU, jež by 
snížila investiční rizika u činností velkého 
rozsahu a rozvíjela celoevropské investice 
do infrastruktury v oblasti energetiky 
a IKT; v této souvislosti vítá zahájení 
pilotní fáze iniciativy pro projektové 
dluhopisy EU na období let 2012–2013 
a návrh Komise týkající se nástroje pro 
propojení Evropy (CEF) jako první kroky 
správným směrem; vyzývá Komisi, aby 
v rámci nástroje CEF vyčlenila alespoň 
dvě třetiny finančních prostředků 
plánovaných pro investice do energetiky, 
jež budou směřovat k projektům 
udržitelné energie, jako jsou například 
energetická účinnost a inteligentní sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že vzhledem k současným 
omezením veřejných rozpočtů je využívání 
pákového účinku ostatních zdrojů 
financování naprosto nezbytné 

7. domnívá se, že vzhledem k současným 
omezením veřejných rozpočtů je využívání 
pákového účinku ostatních zdrojů 
financování naprosto nezbytné 
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k uskutečnění dlouhodobých investic 
potřebných ke splnění strategie Evropa 
2020; rozhodně se domnívá, že přidaná 
hodnota EU se zvyšuje zejména 
prostřednictvím podpory vysoce 
rizikových, velmi nákladných 
a dlouhodobých programů, které přesahují 
možnosti jednotlivých členských států; 
vyzývá proto k opatřením EU, jež by 
snížila investiční rizika u činností velkého 
rozsahu a rozvíjela celoevropské investice 
do infrastruktury v oblasti energetiky 
a IKT; v této souvislosti vítá zahájení 
pilotní fáze iniciativy pro projektové 
dluhopisy EU na období let 2012–2013 
a návrh Komise týkající se nástroje pro 
propojení Evropy (CEF) jako první kroky 
správným směrem; 

k uskutečnění dlouhodobých investic 
potřebných ke splnění strategie Evropa 
2020; rozhodně se domnívá, že přidaná 
hodnota EU se zvyšuje zejména 
prostřednictvím podpory vysoce 
rizikových, velmi nákladných 
a dlouhodobých programů, které přesahují 
možnosti jednotlivých členských států; 
vyzývá proto k opatřením EU, jež by 
snížila investiční rizika u činností velkého 
rozsahu a rozvíjela mimo jiné celoevropské 
investice do infrastruktury v oblasti 
energetiky a IKT; v této souvislosti vítá 
zahájení pilotní fáze iniciativy pro 
projektové dluhopisy EU na období let 
2012–2013 a návrh Komise týkající se 
nástroje pro propojení Evropy (CEF) jako 
první kroky tímto směrem; doporučuje, 
aby Komise sledovala a přezkoumala 
souhrnný dopad nových či pozměněných 
právních předpisů na dlouhodobé 
investice soukromého sektoru a zajistila, 
aby byly naléhavě řešeny překážky pro 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že vzhledem k současným 
omezením veřejných rozpočtů je využívání 
pákového účinku ostatních zdrojů 
financování naprosto nezbytné 
k uskutečnění dlouhodobých investic 
potřebných ke splnění strategie Evropa 
2020; rozhodně se domnívá, že přidaná 
hodnota EU se zvyšuje zejména 
prostřednictvím podpory vysoce 
rizikových, velmi nákladných 
a dlouhodobých programů, které přesahují 
možnosti jednotlivých členských států; 
vyzývá proto k opatřením EU, jež by 

7. domnívá se, že vzhledem k současným 
omezením veřejných rozpočtů je využívání 
pákového účinku ostatních zdrojů 
financování naprosto nezbytné 
k uskutečnění dlouhodobých investic 
potřebných ke splnění strategie Evropa 
2020; rozhodně se domnívá, že přidaná 
hodnota EU se zvyšuje zejména 
prostřednictvím podpory vysoce 
rizikových, velmi nákladných 
a dlouhodobých programů, které přesahují 
možnosti jednotlivých členských států; 
vyzývá proto k opatřením EU, jež by 
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snížila investiční rizika u činností velkého 
rozsahu a rozvíjela celoevropské investice 
do infrastruktury v oblasti energetiky 
a IKT; v této souvislosti vítá zahájení 
pilotní fáze iniciativy pro projektové 
dluhopisy EU na období let 2012–2013 
a návrh Komise týkající se nástroje pro 
propojení Evropy (CEF) jako první kroky 
správným směrem; 

snížila investiční rizika u činností velkého 
rozsahu a rozvíjela celoevropské investice 
do infrastruktury v oblasti energetiky 
a IKT; v této souvislosti vítá zahájení 
pilotní fáze iniciativy pro projektové 
dluhopisy EU na období let 2012–2013 
a návrh Komise týkající se nástroje pro 
propojení Evropy (CEF) jako první kroky 
správným směrem; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby bylo pro nástroj CEF 
zajištěno přiměřené financování s cílem 
zajistit provádění tohoto nástroje, a to 
mimo jiné s cílem zabezpečit dodávky 
energie pro Evropu a uskutečnit vnitřní 
trh EU, přičemž budou diverzifikovány 
zdroje dodávek a podpořen udržitelný 
rozvoj;

Or. sv

Pozměňovací návrh 36
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že projekty, jejichž 
následkem bude vyšší nejistota ohledně 
finanční zátěže, kterou mají nést členské 
státy, by neměly být financovány 
z rozpočtu EU;

Or. sv

Pozměňovací návrh 37
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se však, že je třeba se
důkladněji zamyslet nad tím, jak zlepšit 
podporu dlouhodobých investic v EU; 
domnívá se, že je třeba rozvinout a posílit

8. domnívá se však, že je třeba důkladněji 
posoudit, jak zlepšit podporu 
dlouhodobých investic v EU; domnívá se, 
že je třeba více prostudovat a posoudit
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finanční nástroje na sdílení rizik začleněné 
do rozpočtu EU a usnadnit jejich 
prostřednictvím financování investic do 
prioritních odvětví, jež budou zahrnovat 
širší a různorodější soubor projektů a různé 
typy rizik (přístup zaměřený na „portfolio 
projektů); je přesvědčen, že je třeba 
i nadále podporovat součinnost 
a doplňkovost mezi systémem EU 
a vnitrostátními systémy, aby se tak 
maximalizoval potenciál růstu těchto 
nástrojů; zdůrazňuje, že tyto nástroje musí 
být založeny na jasných a transparentních 
kritériích pro způsobilost a výběr projektů;

finanční nástroje na sdílení rizik začleněné 
do rozpočtu EU v zájmu případného 
posílení jejich využívání a usnadnit jejich 
prostřednictvím financování investic do 
prioritních odvětví, jež budou zahrnovat 
širší a různorodější soubor projektů a různé 
typy rizik (přístup zaměřený na „portfolio 
projektů); je přesvědčen, že je třeba 
i nadále podporovat součinnost 
a doplňkovost mezi systémem EU 
a vnitrostátními systémy, aby se tak 
maximalizoval potenciál růstu těchto 
nástrojů; zdůrazňuje, že tyto nástroje musí 
být založeny na jasných a transparentních 
kritériích pro způsobilost a výběr projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. rozhodně zdůrazňuje, že opětovné 
investování příjmů (zpětné toky) by mělo 
být zásadou, již budou dodržovat všechny
inovativní finanční nástroje; zdůrazňuje, že 
tento princip revolvingu vede nejen 
k úsporám veřejných financí, ale posiluje 
také pákový a násobný účinek těchto 
nástrojů, což v konečném důsledku 
pomáhá zajistit vyšší úroveň investic do 
hospodářství;

9. rozhodně zdůrazňuje, že opětovné 
investování příjmů (zpětné toky) se může 
ukázat jako užitečná zásada, již budou 
dodržovat inovativní finanční nástroje; 
zdůrazňuje, že tento princip revolvingu 
vede nejen k úsporám veřejných financí, 
ale posiluje také pákový a násobný účinek 
těchto nástrojů, což v konečném důsledku 
pomáhá zajistit vyšší úroveň investic do 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 10. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
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interoperabilitu a součinnost mezi 
specifickými programy (jako Horizont 
2020, COSME, CEF) a politikou 
soudržnosti; je přesvědčen, že je třeba 
podporovat kumulativní nebo 
kombinované financování s cílem 
maximalizovat čerpání dostupných 
finančních prostředků EU všemi členskými 
státy a jejich účast ve všech specifických 
programech a dosáhnout rovnoměrnějšího 
hospodářského rozvoje na území EU jako 
celku.

interoperabilitu a součinnost mezi 
specifickými programy (jako Horizont 
2020, COSME, CEF) a politikou 
soudržnosti; je přesvědčen, že je třeba 
podporovat kumulativní nebo 
kombinované financování s cílem 
maximalizovat čerpání dostupných 
finančních prostředků EU všemi členskými 
státy a jejich účast ve všech specifických 
programech a dosáhnout rovnoměrnějšího 
hospodářského rozvoje na území EU jako 
celku; zdůrazňuje však, že politika 
soudržnosti by neměla být nahlížena jako 
náhrada za náležité financování 
specifických programů; je přesvědčen, že 
politika soudržnosti může jakožto 
doplňkový zdroj podpořit opatření, jako je 
například energetická účinnost, avšak 
pouze v případě, že tyto programy 
podporují cíle v oblasti sbližování politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
interoperabilitu a součinnost mezi 
specifickými programy (jako Horizont 
2020, COSME, CEF) a politikou 
soudržnosti; je přesvědčen, že je třeba 
podporovat kumulativní nebo 
kombinované financování s cílem 
maximalizovat čerpání dostupných 
finančních prostředků EU všemi členskými 
státy a jejich účast ve všech specifických 
programech a dosáhnout rovnoměrnějšího 
hospodářského rozvoje na území EU jako 
celku.

10. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
interoperabilitu a součinnost mezi 
specifickými programy (jako Horizont 
2020, COSME, CEF) a politikou 
soudržnosti; je přesvědčen, že je třeba 
podporovat kumulativní nebo 
kombinované financování s cílem 
maximalizovat čerpání dostupných 
finančních prostředků EU všemi členskými 
státy a jejich účast ve všech specifických 
programech a dosáhnout rovnoměrnějšího 
hospodářského rozvoje na území EU jako 
celku; vyzývá Komisi a Radu, aby 
podstatně navýšily úroveň strukturálního 
financování, jež mohou členské státy 
využít ke zvýšení energetické účinnosti, 
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zejména v oblasti bydlení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 41
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
interoperabilitu a součinnost mezi 
specifickými programy (jako Horizont 
2020, COSME, CEF) a politikou 
soudržnosti; je přesvědčen, že je třeba 
podporovat kumulativní nebo 
kombinované financování s cílem 
maximalizovat čerpání dostupných 
finančních prostředků EU všemi členskými 
státy a jejich účast ve všech specifických 
programech a dosáhnout rovnoměrnějšího 
hospodářského rozvoje na území EU jako 
celku.

10. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
interoperabilitu a součinnost mezi 
politikou soudržnosti a specifickými 
programy (jako Horizont 2020, COSME, 
CEF); je přesvědčen, že je třeba 
podporovat kumulativní nebo 
kombinované financování s cílem 
maximalizovat čerpání dostupných 
finančních prostředků EU všemi členskými 
státy a jejich účast ve všech specifických 
programech a dosáhnout rovnoměrnějšího 
hospodářského rozvoje na území EU jako 
celku.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
interoperabilitu a součinnost mezi 
specifickými programy (jako Horizont 
2020, COSME, CEF) a politikou 
soudržnosti; je přesvědčen, že je třeba 
podporovat kumulativní nebo 
kombinované financování s cílem 
maximalizovat čerpání dostupných 
finančních prostředků EU všemi členskými 
státy a jejich účast ve všech specifických 
programech a dosáhnout rovnoměrnějšího 

10 zdůrazňuje, že je třeba umožnit a lépe 
podporovat udržitelnost, interoperabilitu 
a součinnost mezi specifickými programy 
(jako Horizont 2020, COSME, CEF) 
a politikou soudržnosti; je přesvědčen, že 
je třeba podporovat kumulativní nebo 
kombinované financování s cílem 
maximalizovat čerpání dostupných 
finančních prostředků EU všemi členskými 
státy a jejich účast ve všech specifických 
programech a dosáhnout rovnoměrnějšího 
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hospodářského rozvoje na území EU jako 
celku.

hospodářského rozvoje na území EU jako 
celku.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Paul Rübig

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje především nutnost 
dalšího financování programu „Erasmus 
pro mladé podnikatele“ ve víceletém 
finančním rámci pro roky 2014–2020; 
poznamenává, že tento program si jako cíl 
vytkl podporu evropského podnikání, 
výměnu znalostí a modelů osvědčených 
postupů a budování sítí a partnerství pro 
tyto účely.

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Amalia Sartori

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že navýšení provozního 
rozpočtu musí být doprovázeno přiměřeným 
zvýšením správního rozpočtu, aby se 
zajistilo úspěšné provádění programů EU.

Or. en


