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Pozměňovací návrh 1
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že k problematice inovací 
lze nejúčinněji přistupovat na regionální 
úrovni, kde fyzická blízkost napomáhá 
vzniku partnerství mezi účastníky, jimiž 
jsou vysoké školy, výzkumné organizace a 
průmysl; poznamenává, že nejdynamičtější 
technická odvětví nejsou umístněna v 
hlavních městech nebo blízko nich, ale v 
blízkosti nejvíce inovativních vysokých 
škol;

1. zdůrazňuje, že k problematice inovací 
lze nejúčinněji přistupovat na regionální 
úrovni, kde fyzická blízkost napomáhá 
vzniku partnerství mezi účastníky, jimiž 
jsou vysoké školy, výzkumné organizace, 
velké firmy, malé a střední podniky a 
regionální a místní orgány, především ty, 
jež jsou součástí uskupení; poznamenává, 
že nejdynamičtější technická odvětví 
nejsou umístěna v hlavních městech nebo 
blízko nich, ale v blízkosti nejvíce 
inovativních vysokých škol;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že k problematice inovací 
lze nejúčinněji přistupovat na regionální 
úrovni, kde fyzická blízkost napomáhá 
vzniku partnerství mezi účastníky, jimiž 
jsou vysoké školy, výzkumné organizace a 
průmysl; poznamenává, že nejdynamičtější 
technická odvětví nejsou umístněna v 
hlavních městech nebo blízko nich, ale v 
blízkosti nejvíce inovativních vysokých 
škol;

1. zdůrazňuje, že k problematice inovací 
lze účinně přistupovat i na regionální 
úrovni, kde fyzická blízkost napomáhá 
vzniku partnerství mezi účastníky, jimiž 
jsou vysoké školy, výzkumné organizace 
a průmysl a jiné sektory, jako např. 
sektory tvořené firmami v oblasti 
cestovního ruchu a určitými pokrokovými 
poskytovateli služeb; poznamenává, že 
nejdynamičtější technická odvětví nejsou 
umístěna pouze v hlavních městech nebo 
blízko nich, ale také v méně zalidněných 
oblastech a v blízkosti nejvíce inovativních 
vysokých škol;
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Or. es

Pozměňovací návrh 3
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že k problematice inovací 
lze nejúčinněji přistupovat na regionální 
úrovni, kde fyzická blízkost napomáhá 
vzniku partnerství mezi účastníky, jimiž 
jsou vysoké školy, výzkumné organizace a 
průmysl; poznamenává, že nejdynamičtější 
technická odvětví nejsou umístněna v 
hlavních městech nebo blízko nich, ale v 
blízkosti nejvíce inovativních vysokých 
škol;

1. zdůrazňuje, že k problematice inovací 
lze nejúčinněji přistupovat na regionální 
úrovni, kde fyzická blízkost napomáhá 
vzniku partnerství mezi účastníky, jimiž 
jsou vysoké školy, výzkumné organizace 
a průmysl; poznamenává, že 
nejdynamičtější technická odvětví nejsou 
nutně umístěna v hlavních městech nebo 
blízko nich, ale v blízkosti nejvíce 
inovativních vysokých škol;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 1a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že opatření zaměřená na 
inovaci by měla být součástí místních 
strategií pro specializaci na inteligentní 
technologie; poznamenává, že strategie 
pro specializaci na inteligentní 
technologie mohou zajistit účinnější a 
účelnější využití veřejných prostředků 
a posílit soukromé investice na regionální 
úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá jednotlivé regiony, aby 
investovaly do inovací a upravily své 
inovační strategie tak, aby se zvýšila jejich 
účinnost, dále aby zmodernizovaly svůj 
lidský kapitál a zlepšily schopnost a 
ochotu svých podniků provádět inovace a 
být konkurenceschopnými 
v mezinárodním měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že rozhodovací orgány 
na regionální úrovni si musí plně 
uvědomovat potenciál hospodářského 
růstu, jenž ve všech regionech nabízejí 
činnosti v oblasti výzkumu a inovací; v této 
souvislosti poznamenává, že i regiony bez 
vysokých škol a výzkumných středisek by 
měly být schopny rozvíjet vlastní inovační 
možnosti;

2. poukazuje na to, že rozhodovací orgány 
na regionální úrovni si musí plně 
uvědomovat potenciál hospodářského růstu 
a zaměstnanosti, jenž ve všech regionech 
nabízejí činnosti v oblasti výzkumu 
a inovací; v této souvislosti poznamenává, 
že i regiony bez vysokých škol 
a výzkumných středisek by měly být 
schopny rozvíjet vlastní inovační možnosti;
zdůrazňuje důležitost předvídatelných 
rámcových podmínek podporujících 
investice pro inovativní podniky na 
regionální úrovni a důležitost tvorby 
pobídek, aby zmíněné podniky investovaly 
v zájmu zaměstnanců a životního 
prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že rozhodovací orgány 
na regionální úrovni si musí plně 
uvědomovat potenciál hospodářského 
růstu, jenž ve všech regionech nabízejí 
činnosti v oblasti výzkumu a inovací; v této 
souvislosti poznamenává, že i regiony bez 
vysokých škol a výzkumných středisek by 
měly být schopny rozvíjet vlastní inovační 
možnosti;

2. poukazuje na to, že rozhodovací orgány 
na regionální úrovni si musí plně 
uvědomovat potenciál hospodářského 
růstu, jenž ve všech regionech nabízejí 
činnosti v oblasti výzkumu a inovací, 
poněvadž většina inovací vzniká na 
praktickém rozhraní (inovace na základě 
poptávky a uživatelů) a je financována 
Evropským fondem pro regionální rozvoj 
(EFRR); proto poznamenává, že regiony 
bez vysokých škol a výzkumných středisek 
by také měly být schopny rozvíjet vlastní 
inovační možnosti;

Or. fi

Pozměňovací návrh 8
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že rozhodovací orgány 
na regionální úrovni si musí plně 
uvědomovat potenciál hospodářského 
růstu, jenž ve všech regionech nabízejí 
činnosti v oblasti výzkumu a inovací; v této 
souvislosti poznamenává, že i regiony bez 
vysokých škol a výzkumných středisek by 
měly být schopny rozvíjet vlastní inovační 
možnosti;

2. poukazuje na to, že rozhodovací orgány 
na regionální úrovni si musí plně 
uvědomovat potenciál hospodářského 
růstu, jenž ve všech regionech nabízejí 
činnosti v oblasti výzkumu a inovací; v této 
souvislosti poznamenává, že i regiony bez 
vysokých škol a výzkumných středisek by 
měly být schopny rozvíjet vlastní inovační 
možnosti a, pokud jde o inovační 
potenciál, čerpat maximální prospěch 
z regionálních a místních zdrojů a aktiv; 
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Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že rozhodovací orgány 
na regionální úrovni si musí plně 
uvědomovat potenciál hospodářského 
růstu, jenž ve všech regionech nabízejí 
činnosti v oblasti výzkumu a inovací; v této 
souvislosti poznamenává, že i regiony bez 
vysokých škol a výzkumných středisek by 
měly být schopny rozvíjet vlastní inovační 
možnosti;

2. poukazuje na to, že rozhodovací orgány 
na regionální úrovni si musí plně 
uvědomovat potenciál hospodářského 
růstu, jenž ve všech regionech nabízejí 
činnosti v oblasti výzkumu a inovací; v této 
souvislosti poznamenává, že pokud 
inovační aktivity nevyžadují nutně či 
hlavně existenci institucí vyššího 
vzdělávání, i regiony bez vysokých škol 
a výzkumných středisek by měly být 
schopny rozvíjet vlastní inovační možnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že rozhodovací orgány 
na regionální úrovni si musí plně 
uvědomovat potenciál hospodářského 
růstu, jenž ve všech regionech nabízejí 
činnosti v oblasti výzkumu a inovací; v této 
souvislosti poznamenává, že i regiony bez 
vysokých škol a výzkumných středisek by 
měly být schopny rozvíjet vlastní inovační 
možnosti;

2. poukazuje na to, že rozhodovací orgány 
na regionální úrovni si musí plně 
uvědomovat potenciál hospodářského 
růstu, jenž ve všech regionech nabízejí 
činnosti v oblasti výzkumu a inovací; v této 
souvislosti poznamenává, že i regiony bez 
vysokých škol a výzkumných středisek by 
měly být schopny rozvíjet vlastní inovační 
možnosti, a to využitím speciálně 
vyhrazených fondů;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 11
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 2a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poznamenává, že podpora inovací na 
regionální úrovni může pomoci omezit 
nerovnosti mezi regiony; podporuje 
nicméně různé úrovně (regionální, 
národní a celoevropskou) v účinnější 
koordinaci jejich úsilí v rámci 
celoevropského plánování aktivit v oblasti 
výzkumu a vývoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že inovace – v tvorbě 
politik i v činnostech podniků a 
výzkumných center – má zásadní význam 
pro naplnění politiky územní soudržnosti 
EU a že svou podstatou může rozhodující 
měrou přispět k naplnění cílů soudržnosti 
a k překonání překážek, které těmto cílům 
stojí v cestě v oblastech se specifickými 
zeměpisnými a demografickými rysy;

Or. es
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Pozměňovací návrh 13
Francesco De Angelis

Návrh stanoviska
Bod 2a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby přijetím 
zvláštních národních plánů s cílem 
začlenit inovace do všech oblastí a úrovní 
vzdělávání posílily podnikatelské 
dovednosti mladých Evropanů; poukazuje 
na to, že nejlepším způsobem provádění 
zmíněných plánů a podpory inovací 
v Evropě je úzká spolupráce mezi 
veřejným a soukromým sektorem;

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že je třeba posílit úsilí o 
netechnické inovace a že by v této 
souvislosti měly být rozšířeny nejlepší 
postupy týkající se tohoto typu inovací a 
měla by být stanovena pravidla a 
podmínky pro přístup k finančním 
prostředkům EU;

3. zastává názor, že je třeba posílit úsilí 
o netechnické inovace a že by v této 
souvislosti měly být rozšířeny nejlepší 
postupy týkající se tohoto typu inovací 
a měla by být stanovena pravidla a 
podmínky pro přístup k finančním 
prostředkům EU; zdůrazňuje, že by se 
měla zvýšit součinnost mezi rámcovým 
programem pro výzkum a Fondem 
soudržnosti, a to mimo jiné omezením 
umělých překážek mezi programy;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 15
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že je třeba posílit úsilí o 
netechnické inovace a že by v této 
souvislosti měly být rozšířeny nejlepší 
postupy týkající se tohoto typu inovací a 
měla by být stanovena pravidla a 
podmínky pro přístup k finančním 
prostředkům EU;

3. zastává názor, že vzhledem ke složitosti 
pojmu inovace je třeba posílit úsilí 
o netechnické inovace a že by v této 
souvislosti měly být rozšířeny nejlepší 
postupy týkající se tohoto typu inovací 
a pravidla a podmínky pro přístup 
k finančním prostředkům EU by měly být 
stanoveny na základě otevřeného 
a všeobecného přístupu;

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 3a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na přínos kulturní 
rozmanitosti k inovaci; v této souvislosti 
se domnívá, že v politice inovací by mělo 
hrát hlavní úlohu opatření na ochranu 
a podporu regionální kulturní 
různorodosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Danuta Maria Hübner

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

3a. poznamenává, že pro zvýšení 
inovačního potenciálu evropských 
regionů je zapotřebí koordinace 
a součinnosti politik soudržnosti, výzkumu 
a inovací a jejich nástrojů na regionální, 
národní a evropské úrovni; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je také důležité 
zabývat se možnostmi dalšího 
zjednodušení a harmonizace pravidel pro 
provádění těchto různých nástrojů 
politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje klíčovou roli regionů při 
vypracovávání politik s cílem povzbudit 
inovace na národní úrovni; poukazuje 
však na to, že regionální a místní rozpočty 
v mnoha členských státech jsou 
nedostačující a celonárodní rozpočty pro 
inovace mají nízký objem prostředků;

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu objevit neaktivní 
zlepšovatele; upozorňuje na důležitou 

4. zdůrazňuje potřebu objevit neaktivní 
zlepšovatele, a to především mezi malými 
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úlohu zprostředkujících organizací, které 
poskytují stimuly, poradenství a podporují 
inovace při objevování neaktivních 
zlepšovatelů; zastává názor, že tyto 
organizace by měly být posíleny a že by 
pro ně měl být vyvinut program zaměřený 
na zlepšování odborné přípravy, kvalifikací 
a odborností;

a středními podniky; upozorňuje na 
důležitou úlohu zprostředkujících 
organizací, které poskytují stimuly, 
poradenství a podporují inovace 
při objevování neaktivních zlepšovatelů; 
zastává názor, že tyto organizace by měly 
být posíleny a že by pro ně měl být vyvinut 
program zaměřený na zlepšování odborné 
přípravy, kvalifikací a odborností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu objevit neaktivní 
zlepšovatele; upozorňuje na důležitou 
úlohu zprostředkujících organizací, které 
poskytují stimuly, poradenství a podporují 
inovace při objevování neaktivních 
zlepšovatelů; zastává názor, že tyto 
organizace by měly být posíleny a že by 
pro ně měl být vyvinut program zaměřený 
na zlepšování odborné přípravy, kvalifikací 
a odborností;

4. zdůrazňuje potřebu objevit neaktivní
zlepšovatele; upozorňuje na důležitou 
úlohu zprostředkujících organizací, které 
poskytují stimuly, poradenství a podporují 
inovace při objevování neaktivních 
zlepšovatelů; zastává názor, že tyto 
organizace by měly být posíleny a že by 
pro ně měl být vyvinut program zaměřený 
na zlepšování odborné přípravy, kvalifikací 
a odborností a v budoucnu by se měla 
zvýšit důležitost modelů dvojího 
odborného vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 4a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. klade důraz na důležitost lidského 
kapitálu v oblasti inovací; upozorňuje 
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v této souvislosti na roli Evropského 
sociálního fondu v celoživotním učení 
pracujících;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 4a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je toho názoru, že různé nástroje EU 
v oblasti soudržnosti, výzkumu a inovace 
by měly být prováděny integrovaným 
způsobem s cílem zajistit jejich účinnost;
zdůrazňuje potřebu usilovat o součinnost 
těchto nástrojů a odstranit překážky této 
součinnosti, a to zejména harmonizací 
pravidel pro audit a způsobilost nákladů 
s cílem zjednodušit příjemcům provádění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 4a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zastává názor, že dobře fungující 
přístup víceúrovňové správy je 
předpokladem k úspěšnému stanovení 
a provádění cílů inovační politiky; v této 
souvislosti poukazuje na to, že regionální 
politika disponuje konsolidovanou 
metodikou integrovaného postupu 
a nabízí kvalitně navržený správní systém, 
který je schopný stimulovat místní 
investice;
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 4a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. považuje za velmi důležité podporovat 
veřejný výzkum a zpřístupnit výsledky 
výzkumu jednoduchým a nebyrokratickým 
způsobem, aby všechny společnosti včetně 
mikropodniků a malých a středních 
podniků mohly provádět změny, pokud jde 
o energetickou účinnost, využívání nových 
zdrojů energie, nové výrobní postupy, 
recyklaci a lepší využívání zdrojů, 
a vytvářet pracovní místa zaručující práva 
zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 4b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že Evropský fond pro 
regionální rozvoj je důležitý pro vytváření 
skupin na regionální úrovni, neboť na 
místní úrovni a v souvislosti s novými 
technologiemi, jako jsou např. 
obnovitelné energie nebo energetická 
účinnost, spojuje výzkum, inovace 
a infrastrukturu; upozorňuje, že vytváření 
těchto skupin může být rozhodujícím 
stimulačním prvkem pro místní 
hospodářský rozvoj a může vytvořit nová 
pracovní místa v regionech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 26
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že inovační rozměr by měl 
být náležitě integrován do všech programů 
EU pro financování včetně Evropského 
fondu soudržnosti, čímž by se zajistila 
významná výše financování odpovídající 
potřebám všech zúčastněných stran 
v oblasti inovací;

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné upevnit 
propojení mezi rozpočtovými nástroji EU a 
finančními prostředky EIB; uznává 
potenciál investičního pákového efektu 
těchto zdrojů financování a žádá o jejich 
posílení, zejména pokud jde o programy 
JEREMIE a JESSICA;

5. zdůrazňuje, že je nutné upevnit 
propojení mezi rozpočtovými nástroji EU 
a finančními prostředky EIB; uznává 
potenciál investičního pákového efektu 
těchto zdrojů financování a žádá o jejich 
posílení, zejména pokud jde o programy 
JEREMIE a JESSICA; poukazuje 
nicméně, že souběžně s jejich dalším 
rozvojem je třeba podrobit tyto inovativní 
nástroje financování větší demokratické 
kontrole;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 28
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné upevnit 
propojení mezi rozpočtovými nástroji EU a 
finančními prostředky EIB; uznává 
potenciál investičního pákového efektu 
těchto zdrojů financování a žádá o jejich 
posílení, zejména pokud jde o programy 
JEREMIE a JESSICA;

5. zdůrazňuje, že je nutné upevnit 
propojení mezi rozpočtovými nástroji EU 
a finančními prostředky EIB; uznává 
potenciál investičního pákového efektu 
těchto zdrojů financování a žádá o jejich 
posílení, zejména pokud jde o programy 
JEREMIE a JESSICA; zdůrazňuje potřebu 
vyvinout nástroje financování, které by 
byly zaměřeny na konkrétní okolnosti a 
potřeby nejmenších firem, a značně 
zjednodušit postupy umožňující přístup 
k finančním prostředkům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 5a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
programů financovaných z více fondů 
členským státům a regionům, které 
takových programů chtějí využít; domnívá 
se, že by to napomohlo integrovanějším 
a pružnějším postupům a zvýšilo by to 
účinnost mezi různými fondy 
(strukturálními fondy a rámcovými 
programy pro výzkum a rozvoj);

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 5a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje důležitost rozlišovat mezi 
inovací a výzkumem; poukazuje na to, že 
inovace je komplexní průřezový 
socioekonomický postup, jenž zahrnuje 
úsilí zvýšit výdaje na výzkum a vývoj, 
podporu malých a středních podniků 
a činností v oblasti špičkových technologií 
a soustředí se na rozvoj integrovaných 
systémů na základě charakteristik 
a zvláštností jednotlivých území;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 5a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. má za to, že politika v oblasti inovací 
by měla být spojena s politikami v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy 
a pracovního trhu; zasazuje se o úsilí 
mobilizovat občany a pracující k podpoře 
postupů vedoucích ke změně, a to pomocí 
vymezení a provádění politických strategií 
usilujících o začlenění, s cílem urychlit 
rozvoj inovativních produktů a služeb 
a připravit podmínky pro vyšší 
zaměstnanost a růst;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 32
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. má za to, že je třeba dále 
zjednodušovat postupy pro využití fondů 
EU s cílem zajistit jejich pružnost 
a zredukovat počet zbytečných 
byrokratických úkonů požadovaných po 
výzkumných pracovnících a inovátorech, 
což jim umožní věnovat více času své 
práci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá návrh na zahájení evropských 
partnerství v oblasti inovací jako nástroje, 
na jehož základy by vznikly vazby mezi 
účastníky v rámci politik, sektorů 
na různých stranách hranic, které by vedly 
k urychlení inovací s cílem vyrovnat se 
s hlavními společenskými výzvami; 
poznamenává, že partnerství a regionální 
politické nástroje, které se věnují těmto 
úkolům, by měly být lépe propojeny a že 
partnerství by měla těžit ze zkušeností 
se stávajícími vnitrostátními a regionálními 
iniciativami, jež mají podobné rysy;

6. vítá návrh na zahájení evropských 
partnerství v oblasti inovací jako nástroje, 
na jehož základě by vznikly vazby mezi 
účastníky v rámci různých politik, sektorů 
a na různých stranách hranic, které by 
vedly k urychlení inovací s cílem vyrovnat 
se s hlavními společenskými výzvami; 
poznamenává, že partnerství a regionální 
politické nástroje, které se věnují těmto 
úkolům, zejména pokud jde o evropská 
seskupení pro územní spolupráci, by měly 
být lépe propojeny a že partnerství by měla 
těžit ze zkušeností se stávajícími 
vnitrostátními a regionálními iniciativami, 
jež mají podobné rysy;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 34
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá návrh na zahájení evropských 
partnerství v oblasti inovací jako nástroje, 
na jehož základy by vznikly vazby mezi 
účastníky v rámci politik, sektorů 
na různých stranách hranic, které by vedly 
k urychlení inovací s cílem vyrovnat se 
s hlavními společenskými výzvami; 
poznamenává, že partnerství a regionální 
politické nástroje, které se věnují těmto 
úkolům, by měly být lépe propojeny a že 
partnerství by měla těžit ze zkušeností 
se stávajícími vnitrostátními a regionálními 
iniciativami, jež mají podobné rysy;

6. vítá návrh na zahájení evropských 
partnerství v oblasti inovací jako nástroje, 
na jehož základě by vznikly vazby mezi 
účastníky v rámci různých politik, sektorů 
a na různých stranách hranic, které by 
vedly k urychlení inovací s cílem vyrovnat 
se s hlavními společenskými výzvami; 
poznamenává, že partnerství a regionální 
politické nástroje, které se věnují těmto 
úkolům, by měly být lépe propojeny a že 
partnerství by měla těžit ze zkušeností 
se stávajícími vnitrostátními a regionálními 
iniciativami, jež mají podobné rysy; vyzývá 
za tímto účelem k užší spolupráci mezi 
regiony, a to především v rámci programů 
zahrnujících výměny, iniciativy v oblasti 
odborné přípravy a sdílení osvědčených 
postupů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 35
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá návrh na zahájení evropských 
partnerství v oblasti inovací jako nástroje, 
na jehož základy by vznikly vazby mezi 
účastníky v rámci politik, sektorů 
na různých stranách hranic, které by vedly 
k urychlení inovací s cílem vyrovnat se 
s hlavními společenskými výzvami; 
poznamenává, že partnerství a regionální 
politické nástroje, které se věnují těmto 

6. vítá návrh na zahájení evropských 
partnerství v oblasti inovací jako nástroje, 
na jehož základě by vznikly vazby mezi 
účastníky v rámci různých politik, sektorů 
a na různých stranách hranic, které by 
vedly k urychlení inovací s cílem vyrovnat 
se s hlavními společenskými výzvami; 
poznamenává, že partnerství a regionální 
politické nástroje, které se věnují těmto 
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úkolům, by měly být lépe propojeny a že 
partnerství by měla těžit ze zkušeností 
se stávajícími vnitrostátními a regionálními 
iniciativami, jež mají podobné rysy;

úkolům, by měly být lépe propojeny 
a skutečně přístupné různým regionům a
že partnerství by měla těžit ze zkušeností 
se stávajícími vnitrostátními a regionálními 
iniciativami, jež mají podobné rysy;

Or. es

Pozměňovací návrh 36
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá návrh na zahájení evropských 
partnerství v oblasti inovací jako nástroje, 
na jehož základy by vznikly vazby mezi 
účastníky v rámci politik, sektorů 
na různých stranách hranic, které by vedly 
k urychlení inovací s cílem vyrovnat se 
s hlavními společenskými výzvami; 
poznamenává, že partnerství a regionální 
politické nástroje, které se věnují těmto 
úkolům, by měly být lépe propojeny a že 
partnerství by měla těžit ze zkušeností 
se stávajícími vnitrostátními a regionálními 
iniciativami, jež mají podobné rysy;

6. vítá návrh na zahájení evropských 
partnerství v oblasti inovací jako nástroje, 
na jehož základě by vznikly vazby mezi 
účastníky v rámci různých politik, sektorů 
a na různých stranách hranic, které by 
vedly k urychlení inovací s cílem vyrovnat 
se s hlavními společenskými výzvami; 
poznamenává, že partnerství a regionální 
politické nástroje, které se věnují těmto 
úkolům, by měly být lépe propojeny a že 
partnerství by měla těžit ze zkušeností 
se stávajícími vnitrostátními a regionálními 
iniciativami, jež mají podobné rysy;
podporuje objasnění právních aspektů 
týkajících se partnerství a práva 
duševního vlastnictví v členských státech, 
kde toto objasnění ještě nebylo provedeno;

Or. ro

Pozměňovací návrh 37
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá návrh na zahájení evropských 6. vítá návrh na zahájení evropských 



AM\859731CS.doc 21/24 PE460.743v01-00

CS

partnerství v oblasti inovací jako nástroje, 
na jehož základy by vznikly vazby mezi 
účastníky v rámci politik, sektorů 
na různých stranách hranic, které by vedly 
k urychlení inovací s cílem vyrovnat se 
s hlavními společenskými výzvami; 
poznamenává, že partnerství a regionální 
politické nástroje, které se věnují těmto 
úkolům, by měly být lépe propojeny a že 
partnerství by měla těžit ze zkušeností 
se stávajícími vnitrostátními a regionálními 
iniciativami, jež mají podobné rysy;

partnerství v oblasti inovací jako nástroje, 
na jehož základě by vznikly vazby mezi 
účastníky v rámci různých politik, sektorů 
a na různých stranách hranic, které by 
vedly k urychlení inovací s cílem vyrovnat 
se s hlavními společenskými výzvami; 
poznamenává, že partnerství a regionální 
politické nástroje, které se věnují těmto 
úkolům, by měly být lépe propojeny a že 
partnerství by měla těžit ze zkušeností 
se stávajícími vnitrostátními a regionálními 
iniciativami, jež mají podobné rysy;
požaduje zlepšení přístupu malých 
a středních podniků k podpoře v oblasti 
výzkumu a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 6a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. podporuje hlavní iniciativu Komise 
v rámci strategie Evropa 2020, jež má již 
nyní provést přechod k udržitelnému 
hospodářství, snížit závislost 
hospodářského růstu na spotřebě zdrojů 
a energie, omezit emise poškozující klima, 
a působit tak proti globálnímu oteplování;
domnívá se, že k měření dopadu politik 
v oblasti životního prostředí a změny 
klimatu na čistý počet vytvořených 
pracovních míst na regionální úrovni je 
zapotřebí mnohem širšího výzkumu;
vyzývá Komisi, aby stanovila tuto oblast 
jako prioritní pro 8. rámcový program;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 6a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že prioritou by měla být 
pomoc rozvoji kultury inovace na 
regionální úrovni, a to mezi podnikateli, 
mladými lidmi podstupujícími odbornou 
přípravu a pracujícími a mezi partnery, 
kteří mají vliv na podnikatelské aktivity, 
jako jsou např. veřejné subjekty 
s rozhodovacími pravomocemi, výzkumná 
centra, seskupení a financující orgány, 
které si často nejsou dostatečně vědomy 
inovačních kapacit firem ve svých 
regionech, jimiž jsou zejména malé 
a střední podniky (včetně mikropodniků 
a řemeslných firem);

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je nutné zmobilizovat 
plný potenciál regionů EU v oblasti inovací 
s cílem splnit cíl Evropa 2020, jímž je 
inteligentní, udržitelný a neomezený růst, a 
poukazuje na to, že budoucí regionální 
politika musí k této výzvě přistupovat jako 
k významné prioritě.

7. zdůrazňuje, že je nutné zmobilizovat 
plný potenciál regionů EU v oblasti inovací 
s cílem splnit cíl Evropa 2020, jímž je 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, a poukazuje na to, že budoucí 
regionální politika musí k této výzvě 
přistupovat jako k významné prioritě;
vyzývá k zapojení průmyslu do 
ekologických inovací, neboť podnikatelé 
hrají velmi důležitou roli při jejich dalším 
šíření na regionální úrovni; konstatuje 
v tomto ohledu, že pro úspěch strategie 
zaměřené na rozvoj hospodářství 
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účinného z hlediska využívání zdrojů 
a udržitelných průmyslových odvětví bude 
zásadní informovat podnikatele 
formou prezentace nových obchodních 
příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je nutné zmobilizovat 
plný potenciál regionů EU v oblasti inovací 
s cílem splnit cíl Evropa 2020, jímž je 
inteligentní, udržitelný a neomezený růst, a 
poukazuje na to, že budoucí regionální 
politika musí k této výzvě přistupovat jako 
k významné prioritě.

7. zdůrazňuje, že je nutné zmobilizovat 
plný potenciál regionů EU v oblasti 
inovací, jinak bude nemožné splnit cíl 
Evropa 2020, jímž je inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění, 
a poukazuje na to, že budoucí regionální 
politika musí k této výzvě přistupovat jako 
k významné prioritě;

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je nutné zmobilizovat 
plný potenciál regionů EU v oblasti inovací 
s cílem splnit cíl Evropa 2020, jímž je 
inteligentní, udržitelný a neomezený růst, a 
poukazuje na to, že budoucí regionální 
politika musí k této výzvě přistupovat jako 
k významné prioritě.

7. zdůrazňuje, že je nutné zmobilizovat 
plný potenciál regionů EU v oblasti inovací 
s cílem splnit cíl Evropa 2020, jímž je 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, a poukazuje na to, že budoucí 
regionální politika musí k této výzvě 
přistupovat jako k významné prioritě; toto 
upřednostnění se týká všech cílů
regionální politiky, a to zejména pro účely 
cíle regionální konkurenceschopnosti 
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a zaměstnanosti a evropské nadnárodní 
spolupráce; je třeba zajistit, aby 
konkurenceschopnost Evropy byla 
zaručena světovými normami.

Or. en


