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Pozměňovací návrh 1
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje význam výzkumu a rozvoje 
s cílem řešit hlavní výzvy, jimž musí 
Evropská unie čelit, zejména v rámci 
strategie EU 2020; připomíná, že politika 
soudržnosti široce přispívá k financování 
výzkumných a rozvojových činností 
v regionech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. schvaluje návrhy Komise týkající se 
zjednodušení administrativních požadavků 
rámcových programů pro výzkum,
zejména postupné zavedení financování 
na základě dosažených výsledků;

1. vítá návrhy Komise týkající se 
zjednodušení administrativních požadavků 
souvisejících se složitými a nákladnými 
podmínkami výzvy k předkládání návrhů 
a provádění rámcových programů pro 
výzkum;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. schvaluje návrhy Komise týkající se 1. schvaluje návrhy Komise týkající se 
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zjednodušení administrativních požadavků 
rámcových programů pro výzkum, zejména 
postupné zavedení financování na základě 
dosažených výsledků;

zjednodušení administrativních požadavků 
rámcových programů pro výzkum, zejména 
postupné zavedení financování na základě 
dosažených výsledků a zavedení 
paušálních částek pro zaměstnance 
podílející se na příslušném projektu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Evgeni Kirilov

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. schvaluje návrhy Komise týkající se 
zjednodušení administrativních požadavků 
rámcových programů pro výzkum, zejména 
postupné zavedení financování na základě 
dosažených výsledků;

1. schvaluje návrhy Komise týkající se 
zjednodušení administrativních požadavků 
rámcových programů pro výzkum, zejména 
postupné zavedení financování na základě 
dosažených výsledků; připomíná, že 
špičková úroveň projektů musí mít 
přednost před tematickým pokrytím, 
a navrhuje přezkum pravidla zvaného 
„jeden projekt na jedno téma“, které se 
uplatňuje v mnoha výzvách k předkládání 
návrhů v 7. rámcovém programu, aby tak 
možností spolufinancování v rámci 
7. rámcového programu mohl využít větší 
počet regionů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá návrh, jehož cílem je zavést 
podporu pro výzkum zaměřený na získání 
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výsledků pro výběr vhodných projektů;
zdůrazňuje však, že vzhledem 
k nepředvídatelnosti, která je výzkumu 
vlastní, i některé projekty, jejichž výsledek 
lze předem jen obtížně určit, přinášejí 
přidanou hodnotu.

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Evgeni Kirilov

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že prvořadým cílem 
7. rámcového programu je zajistit 
Evropské unii a jejím regionům 
celosvětovou vedoucí úlohu v oblasti vědy, 
technologií a inovativního průmyslu; vítá 
v této souvislosti očekávané snížení 
průměrné lhůty nezbytné pro přidělení 
dotací vybraným návrhům a vybízí 
k zavedení pružnějšího tematického 
přístupu zdola nahoru s cílem urychlit 
proces vedoucí k realizaci inovativních 
myšlenek.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá současné úvahy evropských orgánů 
o nezbytném zjednodušení politiky 
regionálního rozvoje s cílem dosáhnout co 
největší transparentnosti, co nejvyšší 

2. vítá současné úvahy evropských orgánů 
o nezbytném zjednodušení politiky 
regionálního rozvoje s cílem dosáhnout co 
největší transparentnosti, co nejvyšší 
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účinnosti a posílení právní jistoty pro 
příjemce; domnívá se, že osvědčené 
postupy vyplývající z tohoto procesu 
mohou být použity na zjednodušení 
provádění 7. rámcového programu pro 
výzkum a vývoj; 

dostupnosti pro finančně slabé účastníky, 
co nejlepší účinnosti a posílení právní 
jistoty pro příjemce; domnívá se, že 
osvědčené postupy vyplývající z tohoto 
procesu mohou být použity na 
zjednodušení provádění 7. rámcového 
programu pro výzkum a vývoj;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že přístup příjemců 
k projektům v oblasti výzkumu a inovací 
vyžaduje velkou technickou kapacitu 
a dobrou znalost administrativních 
a finančních postupů a že z toho důvodu 
je tento přístup mimořádně obtížný pro 
potenciální drobné příjemce; proto 
dochází k významné prostorové 
koncentraci inovativních činností do 
hospodářských seskupení a do velkých 
regionů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že administrativní zátěž je 
často hlavní překážkou v prosazování 
výzkumu a inovace, zejména pro drobné 
uchazeče, jako jsou malé a střední 
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podniky a malé výzkumné ústavy 
v okrajových regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že rozdílné nástroje 
Evropské unie pro soudržnost, výzkum 
a inovace by měly být prováděny společně 
s cílem dosáhnout účinnosti; zdůrazňuje 
proto, že je potřeba hledat soulad mezi 
těmito nástroji;

3. je toho názoru, že rozdílné nástroje 
Evropské unie pro soudržnost, výzkum 
a inovace by měly být prováděny společně 
s cílem dosáhnout účinnosti; zdůrazňuje, že 
je potřeba hledat soulad mezi těmito 
nástroji a odstraňovat překážky, které 
tomuto souladu brání;

Or. nl

Pozměňovací návrh 11
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. je toho názoru, že rozdílné nástroje 
Evropské unie pro soudržnost, výzkum 
a inovace by měly být prováděny společně 
s cílem dosáhnout účinnosti; zdůrazňuje 
proto, že je potřeba hledat soulad mezi 
těmito nástroji;

3. je toho názoru, že rozdílné nástroje 
Evropské unie pro soudržnost, výzkum 
a inovace by měly být prováděny společně 
s cílem dosáhnout účinnosti; zdůrazňuje 
proto, že je potřeba hledat soulad mezi 
těmito nástroji, zejména prostřednictvím 
harmonizace pravidel pro audit a pro 
způsobilost nákladů, s cílem usnadnit 
provádění ze strany příjemců;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 12
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že výzkum a inovace 
mohou být nejvíce podporovány na 
regionální úrovni díky blízkému vztahu 
univerzit, veřejnoprávních výzkumných 
subjektů, velkých podniků, malých 
a středních podniků a regionálních orgánů, 
zejména v rámci seskupení;

4. domnívá se, že výzkum a inovace 
mohou být nejlépe podporovány na 
regionální úrovni díky blízkému vztahu 
univerzit, veřejnoprávních výzkumných 
subjektů, velkých podniků, malých 
a středních podniků a regionálních orgánů, 
zejména v rámci seskupení;

Or. nl

Pozměňovací návrh 13
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že výzkum a inovace 
mohou být nejvíce podporovány na 
regionální úrovni díky blízkému vztahu 
univerzit, veřejnoprávních výzkumných 
subjektů, velkých podniků, malých 
a středních podniků a regionálních orgánů, 
zejména v rámci seskupení;

4. domnívá se, že výzkum a inovace 
mohou být nejvíce podporovány na 
regionální úrovni díky blízkému vztahu 
univerzit, veřejnoprávních výzkumných 
subjektů, velkých podniků, malých 
a středních podniků a regionálních orgánů, 
s cílem podporovat rozvoj inovací ve 
znevýhodněných čtvrtích evropských měst 
a s cílem snížit sociální a územní rozdíly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že výzkum a inovace 
mohou být nejvíce podporovány na 
regionální úrovni díky blízkému vztahu 
univerzit, veřejnoprávních výzkumných 
subjektů, velkých podniků, malých 
a středních podniků a regionálních orgánů, 
zejména v rámci seskupení;

4. domnívá se, že výzkum a inovace 
mohou být nejvíce podporovány na 
regionální úrovni díky blízkému vztahu 
univerzit, veřejnoprávních výzkumných 
subjektů, velkých podniků, malých 
a středních podniků a regionálních orgánů, 
zejména v rámci seskupení; vyzývá však 
v rámci plánování výzkumných 
a rozvojových činností na evropské úrovni 
k lepší koordinaci úsilí na různých 
úrovních (regionální, vnitrostátní a na 
úrovni Společenství);

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že výzkum a inovace 
mohou být nejvíce podporovány na 
regionální úrovni díky blízkému vztahu 
univerzit, veřejnoprávních výzkumných 
subjektů, velkých podniků, malých 
a středních podniků a regionálních orgánů, 
zejména v rámci seskupení;

4. domnívá se, že výzkum a inovace 
mohou být nejvíce podporovány na 
regionální úrovni díky blízkému vztahu 
univerzit, veřejnoprávních výzkumných 
subjektů, velkých podniků, malých 
a středních podniků a regionálních 
a místních orgánů, zejména v rámci 
seskupení;

Or. cs

Pozměňovací návrh 16
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že malé a střední podniky 
představují přibližně 90 % sítě evropských 
podniků a že internacionalizace tržních 
systémů nemůže probíhat bez rozhodné 
podpory novátorských postupů 
a vyspělých technologií v jejich rámci;
zdůrazňuje nezbytnost zajistit plné 
zapojení malých a středních podniků do 
využívání zdrojů;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje, že 7. rámcový program pro 
výzkum a vývoj je stejně jako politika 
regionálního rozvoje založen na zásadě 
partnerství a spolufinancování; vyjadřuje 
svůj vztah k zásadám řádného finančního 
řízení a žádá, aby byly zachovány 
i navzdory snížení veřejných výdajů 
plynoucího z hospodářské krize;

5. upozorňuje, že 7. rámcový program pro 
výzkum a vývoj je stejně jako politika 
regionálního rozvoje založen na zásadě 
partnerství, neboť zahrnuje výzkumné 
pracovníky, nevládní organizace 
a evropské občany, a na zásadě 
spolufinancování; vyjadřuje svůj vztah 
k zásadám řádného finančního řízení 
a žádá, aby byly zachovány i navzdory 
snížení veřejných výdajů plynoucího 
z hospodářské krize;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Karin Kadenbach

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

5a. zdůrazňuje, pokud jde o podporu 
soudržnosti, výzkumu a strukturální 
činnosti ze strany Unie, je třeba statistiky 
týkající se kontroly účetnictví vnímat 
a přistupovat k nim s velkou opatrností;
sdělená nesrovnalost neznamená ve 
většině případů možný podvod, tj. úmyslný 
čin; upozorňuje, že z tohoto důvodu musí 
být v zájmu regionů a výzkumných 
pracovníků možné vykládat ustanovení 
jednoznačně, aby se zabránilo 
neoprávněnému proplácení;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že nástroje Evropské unie na 
podporu výzkumu a rozvoje se zaměřují 
zejména na špičkové projekty a projekty 
velkého rozsahu, které by mohly mít 
konkrétní dopad na hospodářskou činnost 
a vytváření pracovních míst; zdůrazňuje, 
že dynamičnost špičkových projektů 
vyvolává kladný ohlas na celém území 
Evropské unie a účinně doplňuje územní 
rozměr nástrojů politiky soudržnosti.

6. připomíná, že nástroje Evropské unie na 
podporu výzkumu a rozvoje se zaměřují 
zejména na špičkové projekty a projekty 
velkého rozsahu, které by mohly mít 
konkrétní dopad na hospodářskou činnost 
a vytváření pracovních míst; domnívá se, 
že přesměrování výzkumného úsilí 
znamená nesoustřeďovat již podporu na 
výzkum zaměřený pouze na hospodářský 
rozvoj, a to s cílem plně zahrnout 
environmentální a sociální dimenzi do 
definice výzkumných politik a podporovat 
co největší šíření znalostí, sdílení vědecké 
kultury a výměny informací mezi 
výzkumnými pracovníky a občany; 
domnívá se, že je nutné posílit spojení 
mezi inovací a sociálním začleněním, a to 
s cílem přímo odpovědět na potřeby 
společnosti a na žádosti občanů, zejména 
v oblasti zdraví a výživy a rovněž v oblasti 



PE445.865v01-00 12/17 AM\825619CS.doc

CS

energetiky s nízkou náročností 
a obnovitelných zdrojů energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že nástroje Evropské unie 
na podporu výzkumu a rozvoje se 
zaměřují zejména na špičkové projekty 
a projekty velkého rozsahu, které by mohly 
mít konkrétní dopad na hospodářskou 
činnost a vytváření pracovních míst; 
zdůrazňuje, že dynamičnost špičkových 
projektů vyvolává kladný ohlas na celém 
území Evropské unie a účinně doplňuje 
územní rozměr nástrojů politiky 
soudržnosti.

6. připomíná, že 7. rámcový program pro 
výzkum a vývoj se zaměřuje na špičkové 
projekty a projekty velkého rozsahu, které 
by mohly mít konkrétní dopad na 
hospodářskou činnost a vytváření 
pracovních míst; zdůrazňuje, že 
dynamičnost špičkových projektů vyvolává 
kladný ohlas na celém území Evropské 
unie, bez ohledu na aktuální úroveň 
vědeckého rozvoje, a účinně doplňuje 
územní rozměr nástrojů politiky 
soudržnosti v zájmu vyváženého rozvoje 
a konkurenceschopnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že nástroje Evropské unie na 
podporu výzkumu a rozvoje se zaměřují 
zejména na špičkové projekty a projekty 
velkého rozsahu, které by mohly mít 
konkrétní dopad na hospodářskou činnost 
a vytváření pracovních míst; zdůrazňuje, že 
dynamičnost špičkových projektů vyvolává 
kladný ohlas na celém území Evropské 

6. připomíná, že nástroje Evropské unie na 
podporu výzkumu a rozvoje se zaměřují 
zejména na špičkové projekty a projekty 
velkého rozsahu, které by mohly mít 
konkrétní dopad na hospodářskou činnost, 
inovaci výrobních programů a zajištění 
budoucí výroby s vysokou přidanou 
hodnotou, a tím na vytváření pracovních 
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unie a účinně doplňuje územní rozměr
nástrojů politiky soudržnosti.

míst a zvyšování předpokladů pro globální 
konkurenceschopnost Evropské unie; 
zdůrazňuje, že dynamičnost špičkových 
projektů vyvolává kladný ohlas na celém 
území Evropské unie a účinně doplňuje 
konvergenční poslání nástrojů politiky 
soudržnosti, které je primární;

Or. cs

Pozměňovací návrh 22
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že nástroje Evropské unie na 
podporu výzkumu a rozvoje se zaměřují 
zejména na špičkové projekty a projekty 
velkého rozsahu, které by mohly mít 
konkrétní dopad na hospodářskou činnost 
a vytváření pracovních míst; zdůrazňuje, že 
dynamičnost špičkových projektů vyvolává 
kladný ohlas na celém území Evropské 
unie a účinně doplňuje územní rozměr 
nástrojů politiky soudržnosti.

6. připomíná, že nástroje Evropské unie na 
podporu výzkumu a rozvoje se zaměřují 
zejména na špičkové projekty a projekty 
velkého rozsahu, které by mohly mít 
konkrétní dopad na hospodářskou činnost 
a vytváření pracovních míst; zdůrazňuje, že 
dynamičnost špičkových projektů vyvolává 
významnější územní ohlas na celém území 
Evropské unie, je-li zajištěn soulad díky 
finančním prostředkům vyčleněným na 
regionální politiku; domnívá se, že je 
zejména vhodné odstraňovat překážky 
narušující tento soulad.

Or. nl

Pozměňovací návrh 23
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že nástroje Evropské unie na 
podporu výzkumu a rozvoje se zaměřují

6. připomíná, že nástroje Evropské unie na 
podporu výzkumu a rozvoje by se měly 
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zejména na špičkové projekty a projekty 
velkého rozsahu, které by mohly mít 
konkrétní dopad na hospodářskou činnost 
a vytváření pracovních míst; zdůrazňuje, že 
dynamičnost špičkových projektů vyvolává 
kladný ohlas na celém území Evropské 
unie a účinně doplňuje územní rozměr 
nástrojů politiky soudržnosti.

také, ale nikoli výhradně zaměřit na 
projekty velkého rozsahu, avšak zároveň 
zdůrazňuje, že je vhodné věnovat 
pozornost méně významným projektům, 
které by mohly také mít konkrétní dopad 
na hospodářskou činnost a vytváření 
pracovních míst; zdůrazňuje, že 
dynamičnost špičkových projektů vyvolává 
kladný ohlas na celém území Evropské 
unie a účinně doplňuje územní rozměr 
nástrojů politiky soudržnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi, aby zveřejnila analýzu 
úrovně účasti různých členských států 
v 7. rámcovém programu a aby vzala 
v úvahu z toho plynoucí závěry s cílem 
zajistit v rámci 8. rámcového programu 
vyvážený rozvoj výzkumu ve všech 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že zvyšování regionálních 
rozdílů v oblasti výzkumného 
a rozvojového potenciálu je problémem, 
jemuž je vhodné čelit nejen v rámci 
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politiky soudržnosti, ale také v rámci 
vlastní výzkumné a inovativní politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že pro regiony jakožto 
střediska výzkumu by neměl hlavní úlohu 
hrát pouze aplikovaný výzkum, který se 
zaměřuje zejména na ekonomické výhody;
zdůrazňuje také význam základního 
výzkumu, který sice často přináší pouze 
dlouhodobé výsledky, ale přesto vytváří 
základ aplikovaného výzkumu.

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá o stanovení ukazatelů, které by 
umožnily zhodnotit očekávané zlepšení, 
pokud jde o dobré sociální podmínky 
a ekologické dopady předložených 
inovativních projektů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 28
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. žádá, aby v příštím období plánování 
byly významně zvýšeny částky rozpočtů 
poskytnutých na výzkum v oblasti
sociálního začleňování, zejména 
v humanitních a sociálních vědách, a 
v oblasti udržitelného rozvoje, především 
pokud jde o úspory energie, o obnovitelné 
energie a o zlepšování energetické 
náročnosti budov a také o biologickou 
rozmanitost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že je vhodné podporovat 
výměny odborníků, aniž by to vedlo 
k odlivu mozků Unie do jiných částí světa 
a, v samotné Unii, z chudších do 
bohatších zemí, což by bylo v rozporu 
s evropskou politikou soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Vasilica Viorica Dăncilă

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

6b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
rozvíjely systematické přijímání opatření, 
jejichž cílem je prosazovat lepší 
rovnováhu práce a výzkumu pro 
výzkumné pracovníky, a vyzývá k lepšímu 
vzdělávání v průběhu celé kariéry 
výzkumných pracovníků s cílem zlepšit 
jejich zaměstnatelnost a příležitost 
k dalšímu postupu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje nutnost stanovit osvědčené 
postupy v oblasti spolupráce mezi 
univerzitami a průmyslovými podniky 
s cílem rozvíjet společné hlavní směry
a také nezbytnost zlepšovat vztahy mezi 
univerzitami a průmyslovými podniky 
s cílem zvýšit zaměstnatelnost a možnost 
přetvářet plody výzkumu v konkrétní 
výsledky.

Or. en


