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Pozměňovací návrh 1
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že 
Rada seškrtala 38 miliard EUR v okruhu 
1a, v jehož rámci jsou financovány hlavní 
politiky EU v oblasti inovací, výzkumu, 
infrastruktury, malých a středních podniků, 
mládeže a vzdělávání, které jsou potřebné 
k vyřešení současné hospodářské krize a 
významných společenských výzev; 
domnívá se, že stanovení odpovídajícího 
omezení plateb v rámci SZP by umožnilo 
uvolnit další rozpočtové zdroje pro okruh 
1a;

2. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že 
Rada seškrtala 38 miliard EUR v okruhu 
1a, v jehož rámci jsou financovány hlavní 
politiky EU v oblasti inovací, výzkumu, 
infrastruktury, malých a středních podniků, 
mládeže a vzdělávání, které jsou potřebné 
k vyřešení současné hospodářské krize a 
významných společenských výzev; 
zdůrazňuje, že prostředky v okruhu 1a by 
mohly pomoci uskutečnit prioritní politiky 
EU v oblastech, jako jsou opatření v 
rámci boje proti nezaměstnanosti, 
průmyslová politika EU, výzkum a 
inovace a energetika;

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Paul Rübig

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že 
Rada seškrtala 38 miliard EUR v okruhu 
1a, v jehož rámci jsou financovány hlavní 
politiky EU v oblasti inovací, výzkumu, 
infrastruktury, malých a středních podniků, 
mládeže a vzdělávání, které jsou potřebné 
k vyřešení současné hospodářské krize a 
významných společenských výzev; 
domnívá se, že stanovení odpovídajícího 
omezení plateb v rámci SZP by umožnilo
uvolnit další rozpočtové zdroje pro okruh 

2. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že 
Rada seškrtala 38 miliard EUR v okruhu 
1a, v jehož rámci jsou financovány hlavní
politiky EU v oblasti inovací, výzkumu, 
infrastruktury, malých a středních podniků, 
mládeže a vzdělávání, které jsou potřebné 
k vyřešení současné hospodářské krize a 
významných společenských výzev; 
domnívá se, že by mělo být umožněno 
uvolnit další rozpočtové zdroje pro okruh 
1a;
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1a;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. chce znát přibližnou výši nevyužitých 
prostředků na platby za období 2007–
2013, zejména za poslední rok, 2013, a za 
tímto účelem žádá Komisi, aby předložila 
finanční výkaz týkající se míry čerpání 
prostředků na platby v rámci současného 
finančního výhledu na období 2007–2013, 
v němž budou uvedeny částky zapsané do 
rozpočtu a vynaložené v období 2007–
2012; nedostatečné čerpání; částky, které 
je ještě třeba vynaložit a veškeré finanční 
informace o využívání prostředků na 
platby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá rozpočtové orgány, aby zajistily 
co největší pružnost, aby bylo možno 
nevyužité roční prostředky přesměrovat na 
programy v okruhu 1a, zejména na 
Horizont 2020, COSME a nástroj pro 
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propojení Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. důrazně se staví proti jakémukoli 
pokusu pokrýt potřebné zdroje přesunem 
prostředků z okruhu 1a s cílem předejít 
jakékoli budoucí, potenciální 
neschopnosti pokrýt veškeré nevyřízené 
žádosti o platby v předmětném 
rozpočtovém roce příštího VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá k ambicióznímu přidělení 
finančních prostředků na program Horizont 
2020; vznáší své rozhodné námitky vůči 
jakémukoli návrhu na stanovení stropů pro 
rok 2014, který by byl pod úrovní stropů 
stanovených pro rok 2013; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila zvláštní rozpočtové položky 
pro nástroj pro malé a střední podniky, 
programy Věda ve společnosti a 
Rozšiřování účasti a rovněž pro 
pokračování programu CIP pro ekologické 
inovace a programu Inteligentní energie 
pro Evropu;

3. připomíná Radě její prohlášení, podle 
něhož musí být financování programu 
Horizont 2020 reálně navýšeno oproti 
úrovni roku 2013; vyzývá proto k 
ambicióznímu přidělení finančních 
prostředků na program Horizont 2020 a 
vznáší své rozhodné námitky vůči 
jakémukoli návrhu na stanovení stropů pro 
rok 2014, který by byl pod úrovní stropů 
stanovených pro rok 2013; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila zvláštní rozpočtové položky 
pro nástroj pro malé a střední podniky, 
programy Věda ve společnosti a 
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Rozšiřování účasti a rovněž pro 
pokračování programu CIP pro ekologické 
inovace a programu Inteligentní energie 
pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá k ambicióznímu přidělení 
finančních prostředků na program Horizont 
2020; vznáší své rozhodné námitky vůči 
jakémukoli návrhu na stanovení stropů pro 
rok 2014, který by byl pod úrovní stropů 
stanovených pro rok 2013; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila zvláštní rozpočtové položky
pro nástroj pro malé a střední podniky, 
programy Věda ve společnosti a 
Rozšiřování účasti a rovněž pro 
pokračování programu CIP pro ekologické 
inovace a programu Inteligentní energie 
pro Evropu;

3. vyzývá k ambicióznímu přidělení 
finančních prostředků na program Horizont 
2020; vznáší své rozhodné námitky vůči 
jakémukoli návrhu na stanovení stropů pro 
rok 2014, který by byl pod úrovní stropů 
stanovených pro rok 2013; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila zvláštní rozpočet pro nástroj 
pro malé a střední podniky a zvláštní 
rozpočtové položky pro programy Věda ve 
společnosti a Rozšiřování účasti a rovněž 
pro pokračování programu CIP pro 
ekologické inovace a programu Inteligentní 
energie pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. žádá jediný rozpočtový příděl pro 
Evropský inovační a technologický 
institut, aby se zainteresovaným stranám v 
ve znalostních a informačních 
společenstvích dostalo stabilního a 
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předvídatelného rámce pro investování;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá k ambicióznímu přidělení 
finančních prostředků Evropskému 
technologickému a inovačnímu institutu, 
aby bylo dosaženo kritického množství 
potřebného k vytvoření plánovaných
nových znalostních a informačních 
společenství;  

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Paul Rübig

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
problémy, s nimiž se potýkají malé a 
střední podniky, a to prostřednictvím 
ambiciózního programu COSME; s 
ohledem na zvláště obtížnou situaci v 
přístupu k financování vyzývá k přidělení 
alespoň 60 % prostředků z rozpočtu 
COSME na finanční nástroje;

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
problémy, s nimiž se potýkají malé a 
střední podniky, a to prostřednictvím 
ambiciózního programu COSME; s 
ohledem na zvláště obtížnou situaci v 
přístupu k financování vyzývá k přidělení 
alespoň 60 % prostředků z rozpočtu 
COSME na finanční nástroje; trvá na tom, 
aby ve VFR byly i nadále zahrnuty 
programy mikrofinancování (např. 
Evropský nástroj mikrofinancování 
Progress a JASMINE); mimoto žádá, aby 
byly úžeji propojeny stávající a budoucí 
nástroje na podporu podnikání, např. 
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Evropský sociální fond, Evropský fond 
pro přizpůsobení se globalizaci, záruka 
pro mladé lidi a Erasmus pro mladé 
podnikatele, s cílem vytvářet pobídky a 
součinnost na vnitrostátní a místní 
úrovni;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
problémy, s nimiž se potýkají malé a 
střední podniky, a to prostřednictvím 
ambiciózního programu COSME; s 
ohledem na zvláště obtížnou situaci v 
přístupu k financování vyzývá k přidělení 
alespoň 60 % prostředků z rozpočtu 
COSME na finanční nástroje;

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
problémy, s nimiž se potýkají malé a 
střední podniky, a to prostřednictvím 
ambiciózního programu COSME; je 
přesvědčen, že doposud navrhovaná výše 
finančních prostředků je nedostatečná, a 
znovu vyjadřuje postoj Parlamentu, že je 
třeba zdvojnásobit částku přidělenou na 
tento program na celé období VFR; s 
ohledem na zvláště obtížnou situaci v 
přístupu k financování vyzývá k přidělení 
alespoň 60 % prostředků z rozpočtu 
COSME na finanční nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 5. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
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problémy, s nimiž se potýkají malé a 
střední podniky, a to prostřednictvím 
ambiciózního programu COSME; s 
ohledem na zvláště obtížnou situaci v 
přístupu k financování vyzývá k přidělení 
alespoň 60 % prostředků z rozpočtu 
COSME na finanční nástroje;

problémy, s nimiž se potýkají malé a 
střední podniky, a to prostřednictvím 
ambiciózního programu COSME; s 
ohledem na zvláště obtížnou situaci v 
přístupu k financování vyzývá k přidělení 
alespoň 60 % prostředků z rozpočtu 
COSME na ty nejúčinnější finanční 
nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, že hlavní infrastrukturní 
projekty EU (jako např. Galileo a 
Copernicus) musí být financovány mimo a
nad rámec rozpočtu VFR, a trvá na tom, že 
žádné finanční prostředky EU nesmí být 
použity k pokrytí dodatečných nákladů 
nebo k pokrytí nákladů na projekt ITER;

6. trvá na tom, že hlavní infrastrukturní 
projekty EU (jako např. Galileo a 
Copernicus) a projekt ITER musí být 
financovány nad rámec stropů VFR, aby 
bylo zajištěno, že případná dodatečná 
zvýšení nákladů neohrozí financování a 
úspěšné provádění jiných politik Unie, 
zejména v oblasti výzkumu, přičemž musí 
být zachovány v plném rozsahu pravomoci 
obou složek rozpočtového orgánu; na 
základě celkových schválených nákladů 
by měly být příslušné finanční prostředky 
vyčleněny v nařízení o VFR 
jako prostředky na závazky s cílem zaručit 
financování těchto projektů, aniž by to 
ohrozilo další priority EU, jako jsou 
programy Horizont 2020, COSME nebo 
Erasmus;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Paul Rübig
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, že hlavní infrastrukturní 
projekty EU (jako např. Galileo a 
Copernicus) musí být financovány mimo a
nad rámec rozpočtu VFR, a trvá na tom, že 
žádné finanční prostředky EU nesmí být 
použity k pokrytí dodatečných nákladů 
nebo k pokrytí nákladů na projekt ITER;

6. trvá na tom, že balíčky finančních 
prostředků na hlavní infrastrukturní 
projekty EU (jako např. Galileo, 
Copernicus a ITER) by měly být vyčleněny 
nad rámec příslušného stropu VFR, aby v 
případě potřeby mohly členské státy 
uvolnit dodatečné prostředky;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, že hlavní infrastrukturní 
projekty EU (jako např. Galileo a 
Copernicus) musí být financovány mimo a
nad rámec rozpočtu VFR, a trvá na tom, že 
žádné finanční prostředky EU nesmí být 
použity k pokrytí dodatečných nákladů 
nebo k pokrytí nákladů na projekt ITER;

6. trvá na tom, že hlavní infrastrukturní 
projekty EU (jako např. Galileo, ITER a 
Copernicus) musí být financovány nad 
rámec stropů VFR, a trvá na tom, že
případným dodatečným zvýšením nákladů 
na tyto rozsáhlé projekty by nemělo být 
ohroženo financování a úspěšné 
provádění jiných programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jens Rohde, Kent Johansson

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, že hlavní infrastrukturní 
projekty EU (jako např. Galileo a 
Copernicus) musí být financovány mimo a

6. trvá na tom, že hlavní infrastrukturní 
projekty EU (jako např. Galileo, ITER a 
Copernicus) musí být financovány nad 
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nad rámec rozpočtu VFR, a trvá na tom, že 
žádné finanční prostředky EU nesmí být 
použity k pokrytí dodatečných nákladů 
nebo k pokrytí nákladů na projekt ITER;

rámec stropů VFR, a trvá na tom, že 
případným dodatečným zvýšením nákladů 
na tyto rozsáhlé projekty by nemělo být 
ohroženo financování a úspěšné 
provádění jiných programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá na tom, že hlavní infrastrukturní 
projekty EU (jako např. Galileo a 
Copernicus) musí být financovány mimo a
nad rámec rozpočtu VFR, a trvá na tom, že 
žádné finanční prostředky EU nesmí být 
použity k pokrytí dodatečných nákladů 
nebo k pokrytí nákladů na projekt ITER;

6. trvá na tom, že hlavní infrastrukturní 
projekty EU (jako např. Galileo a 
Copernicus) musí být financovány nad
rámec rozpočtu VFR, a trvá na tom, že 
žádné finanční prostředky EU nesmí být 
použity k pokrytí dodatečných nákladů 
nebo k pokrytí nákladů na projekt ITER;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že k uskutečňování strategie 
Evropa 2020 je nezbytná lepší správa a 
řízení a koordinace výdajů mezi EU a 
členskými státy; vyzývá k optimálnímu 
využívání stávajícího financování EU, 
přičemž by měl být kladen důraz na 
přidanou hodnotu EU, účinné zjednodušení 
postupů a pákové efekty; požaduje, aby 
proces evropského semestru monitoroval 

7. domnívá se, že k uskutečňování strategie 
Evropa 2020 je nezbytná lepší správa a 
řízení a koordinace výdajů mezi EU a 
členskými státy; vyzývá k optimálnímu 
využívání stávajícího financování EU, 
přičemž by měl být kladen důraz na 
přidanou hodnotu EU, účinné zjednodušení 
postupů a pákové efekty spolu s 
odpovídajícím a naléhavým prováděním 
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investice do výzkumu, inovací, průmyslové 
politiky a malých a středních podniků.

příslušných programů v členských 
státech; požaduje, aby proces evropského 
semestru monitoroval investice do 
výzkumu, inovací, průmyslové politiky, 
malých a středních podniků, energetiky a 
infrastruktury IKT.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že k uskutečňování strategie 
Evropa 2020 je nezbytná lepší správa a 
řízení a koordinace výdajů mezi EU a
členskými státy; vyzývá k optimálnímu 
využívání stávajícího financování EU, 
přičemž by měl být kladen důraz na 
přidanou hodnotu EU, účinné zjednodušení 
postupů a pákové efekty; požaduje, aby 
proces evropského semestru monitoroval 
investice do výzkumu, inovací, průmyslové 
politiky a malých a středních podniků.

7. domnívá se, že k uskutečňování strategie 
Evropa 2020 je nezbytná lepší správa a 
řízení a koordinace výdajů mezi EU, 
členskými státy a regiony; vyzývá 
k optimálnímu využívání stávajícího 
financování EU, přičemž by měl být kladen 
důraz na přidanou hodnotu EU, účinné 
zjednodušení postupů a pákové efekty; 
požaduje, aby proces evropského semestru 
monitoroval investice do výzkumu, 
inovací, průmyslové politiky a malých a 
středních podniků.

Or. fr


