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Pozměňovací návrh 1
Jean-Paul Besset

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba posílit koordinaci 
budoucího společného strategického rámce 
a budoucí společné strategie programů v 
oblasti výzkumu a inovací; vyzývá Komisi, 
aby vysvětlila, jak se má tento krok 
konkrétně provést;

1. zdůrazňuje, že je třeba posílit koordinaci 
budoucího společného strategického rámce 
a budoucí společné strategie programů v 
oblasti výzkumu a inovací; vyzývá Komisi, 
aby zajistila komplementarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba posílit koordinaci 
budoucího společného strategického rámce 
a budoucí společné strategie programů v 
oblasti výzkumu a inovací; vyzývá Komisi, 
aby vysvětlila, jak se má tento krok 
konkrétně provést;

1. zdůrazňuje, že je třeba posílit koordinaci 
budoucího společného strategického rámce 
a budoucí společné strategie programů v 
oblasti výzkumu a inovací, aby došlo k 
posílení evropských inovačních cyklů; 
vyzývá Komisi, aby vysvětlila, jak se má 
tento krok konkrétně provést; žádá členské 
státy, aby s ohledem na vytváření lepší 
komplementarity jednotlivých programů 
věnovaly pozornost provádění těchto 
politik na vnitrostátní a regionální úrovni, 
zejména v případech, kdy různé evropské 
fondy spadají do pravomoci různých 
vnitrostátních ministerstev a orgánů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba posílit koordinaci 
budoucího společného strategického rámce 
a budoucí společné strategie programů v 
oblasti výzkumu a inovací; vyzývá Komisi, 
aby vysvětlila, jak se má tento krok 
konkrétně provést;

1. zdůrazňuje, že je třeba posílit koordinaci 
budoucího společného strategického rámce 
a budoucí společné strategie programů v 
oblasti výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že 
je třeba usilovat o to, aby tato 
koordinovaná činnost umožňovala větší 
účast regionálních a místních orgánů na 
vytváření koncepce těchto politik i na 
jejich provádění a aby její priority více 
odpovídaly konkrétním potřebám daného 
regionu; vyzývá Komisi, aby vysvětlila, 
jak se má tento krok konkrétně provést;

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba posílit koordinaci 
budoucího společného strategického rámce 
a budoucí společné strategie programů v 
oblasti výzkumu a inovací; vyzývá Komisi, 
aby vysvětlila, jak se má tento krok 
konkrétně provést;

1. zdůrazňuje velký význam politiky 
soudržnosti pro rozvoj výzkumu a inovací 
v regionech; domnívá se, že je třeba posílit 
koordinaci budoucího společného 
strategického rámce a budoucí společné 
strategie programů v oblasti výzkumu a 
inovací; vyzývá Komisi, aby vysvětlila, jak 
se má tento krok konkrétně provést;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 5
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba posílit koordinaci 
budoucího společného strategického rámce 
a budoucí společné strategie programů v 
oblasti výzkumu a inovací; vyzývá Komisi, 
aby vysvětlila, jak se má tento krok 
konkrétně provést;

1. zdůrazňuje, že je třeba v souladu se 
zásadami a cíli strategie Evropa 2020 a 
stěžejní iniciativou Unie inovací posílit 
koordinaci budoucího společného 
strategického rámce a budoucí společné 
strategie programů v oblasti výzkumu a 
inovací; vyzývá Komisi, aby vysvětlila, jak 
se má tento krok konkrétně provést;

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba posílit koordinaci 
budoucího společného strategického rámce 
a budoucí společné strategie programů v 
oblasti výzkumu a inovací; vyzývá Komisi, 
aby vysvětlila, jak se má tento krok 
konkrétně provést;

1. zdůrazňuje, že je třeba posílit koordinaci 
a synergie budoucího společného 
strategického rámce a budoucí společné 
strategie programů v oblasti výzkumu a 
inovací; vyzývá Komisi, aby vysvětlila, jak 
se má tento krok konkrétně provést;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Hermann Winkler

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

1a. zdůrazňuje, že regionální podpora 
inovací, výzkumu a podnikání začala v 
posledních desetiletích získávat právem na 
významu; konstatuje, že během 
současného programového období bylo na 
tento druh podpory vynaloženo 25 % 
celkového objemu prostředků 
strukturálních fondů, a je toho názoru, že 
tento podíl by měl s ohledem na cíle 
strategie 2020 zůstat  v každém případě 
zachován – silná a finančně zajištěná 
regionální politika představuje v tomto 
ohledu již nyní jeden ze základních 
požadavků; zastává dále také názor, že je 
třeba vynaložit veškeré úsilí na to, aby 
prostředky z těchto fondů přicházely do 
regionů co nejefektivnějším způsobem;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná v tomto ohledu možnosti, 
které nabízí regionální politika pro 
vytváření synergií, umožňujících zajistit 
úspěšnost obecných politik v oblasti 
výzkumu;

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Hermann Winkler
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Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. poukazuje na to, že v době nedostatku 
finančních prostředků má zásadní 
význam, aby prostředky byly vyčleňovány 
na rozumně zvolené priority v regionech, 
tak aby bylo možné dosáhnout určitého 
kritického objemu;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby se při přidělování prostředků 
zohlednila skutečnost, že priorita inovace 
se v rámci budoucího zaměření politiky 
soudržnosti na Strategii EU 2020 pro 
regiony stane povinnou;

2. žádá, aby se při přidělování prostředků 
zohlednila skutečnost, že priorita inovace 
se v rámci budoucího zaměření politiky 
soudržnosti na strategii EU 2020 pro 
všechny dotčené regiony stane povinnou; 
připomíná nicméně, že vytyčování cílů 
počítajících s většími výdaji na výzkum, 
rozvoj a inovace může přinést kýžené 
výsledky jedině tehdy, půjdou-li tato 
opatření ruku v ruce s celkovým 
strukturálním rozvojem společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby se při přidělování prostředků 
zohlednila skutečnost, že priorita inovace 
se v rámci budoucího zaměření politiky 
soudržnosti na Strategii EU 2020 pro 
regiony stane povinnou;

2. připomíná, že má-li být Evropa schopna 
reagovat na tyto výzvy a zachovat si a 
posílit v rámci globalizace své postavení v 
hospodářské soutěži, jsou pro ni výzkum a 
vývoj nepostradatelnými hnacími motory;
žádá, aby se při přidělování prostředků 
zohlednila skutečnost, že priorita inovace 
se v rámci budoucího zaměření politiky 
soudržnosti na strategii EU 2020 pro 
regiony stane povinnou; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 12
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby se při přidělování prostředků 
zohlednila skutečnost, že priorita inovace 
se v rámci budoucího zaměření politiky 
soudržnosti na Strategii EU 2020 pro 
regiony stane povinnou;

2. žádá, aby se při přidělování prostředků 
zohlednila skutečnost, že priorita inovace 
se v rámci budoucího zaměření politiky 
soudržnosti na strategii EU 2020 pro 
regiony stane povinnou; zdůrazňuje, že 
hlavní výzvu pro EU, členské státy i 
regiony představuje vytváření synergií 
mezi různými nástroji financování 
výzkumu a inovací, a to jak ve veřejném, 
tak i v soukromém sektoru, tak aby tyto 
synergie mohly sloužit v souvislosti s 
plněním cílů strategie Evropa 2020 jako 
podpora zavádění inovací ve společnosti 
na základě partnerství veřejné, soukromé 
a občanské sféry;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 13
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby se při přidělování prostředků 
zohlednila skutečnost, že priorita inovace 
se v rámci budoucího zaměření politiky 
soudržnosti na Strategii EU 2020 pro 
regiony stane povinnou;

2. žádá, aby se při přidělování prostředků 
zohlednila skutečnost, že priorita inovace 
se v rámci budoucího zaměření politiky 
soudržnosti na strategii EU 2020 pro 
regiony stane povinnou; je přesvědčen, že 
právě tímto způsobem bude možné splnit 
široce podporované cíle strategie Evropa 
2020, zaměřené na to, aby bylo s pomocí 
výzkumu a inovací jakožto klíčových 
hnacích motorů sociální a hospodářské 
prosperity a udržitelného rozvoje 
dosaženo inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění;

Or. lt

Pozměňovací návrh 14
Jean-Paul Besset

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby se při přidělování prostředků 
zohlednila skutečnost, že priorita inovace 
se v rámci budoucího zaměření politiky 
soudržnosti na Strategii EU 2020 pro 
regiony stane povinnou;

2. žádá, aby se při přidělování prostředků 
zohlednila skutečnost, že v rámci 
budoucího zaměření politiky soudržnosti 
na strategii EU 2020 se mj. i priorita 
inovace stane pro regiony povinnou;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Petru Constantin Luhan



PE467.320v01-00 10/39 AM\871588CS.doc

CS

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby se při přidělování prostředků 
zohlednila skutečnost, že priorita inovace 
se v rámci budoucího zaměření politiky 
soudržnosti na Strategii EU 2020 pro 
regiony stane povinnou;

2. žádá, aby se při přidělování prostředků 
na všech úrovních zohlednila skutečnost, 
že priorita inovace se v rámci budoucího 
zaměření politiky soudržnosti na strategii
EU 2020 pro regiony stane povinnou;

Or. ro

Pozměňovací návrh 16
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby případně navrhla 
další pobídky pro využívání dotací ze 
strukturálních fondů v oblasti inovací;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je toho názoru, že regiony by měly 
fungovat jako zkušební prostředí pro práci 
Evropského inovačního a 
technologického institutu a jako „živé 
laboratoře“ a že místní a regionální 
orgány by z toho důvodu měly ve větší 
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míře investovat do regionálního rozvoje a 
hrát aktivní roli v provádění politiky v 
oblasti vědy, technologií a inovací;

Or. lt

Pozměňovací návrh 18
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování;

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; a aby
v rámci těchto strategií vymezily, jakým 
způsobem by bylo možné využívat ve 
prospěch regionů potenciálních synergií 
mezi pomocí ze strany strukturálních 
fondů a budoucími programy pro výzkum 
a inovace;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování;

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“, které 
budou počítat s účastí všech 
zainteresovaných stran a budou schopné 
přispívat k tomu, aby v regionech vznikala 
špičková odborná střediska; zdůrazňuje, že 
spolupráce mezi regiony musí být 
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optimalizována tak, aby se dosáhlo většího 
vzájemného doplňování s cílem výrazně 
zvýšit konkurenceschopnost v 
mezinárodním měřítku; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 20
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování;

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
vyzývá proto Komisi, aby podporovala 
koordinaci evropských programů a fondů 
v oblasti výzkumu a Fondu soudržnosti;
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování;

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Jean-Paul Besset

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování;

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“ a 
založené na dispozicích daného regionu a 
na jeho kapitálu; zdůrazňuje, že 
spolupráce mezi regiony musí být 
optimalizována tak, aby se dosáhlo většího 
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vzájemného doplňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování;

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování; 
zastává názor, že na místní úrovni je třeba 
v otázce inovací uplatňovat přístup 
zezdola nahoru; zdůrazňuje, že třeba 
rozvíjet partnerství mezi místními a 
regionálními orgány a výzkumnými 
středisky, jejichž cílem by bylo hledat 
realizovatelná řešení v oblasti rozvoje; 
domnívá se, že místní a regionální orgány 
by měly být stimulovány k zavádění 
inovací, zejména prostřednictvím iniciativ, 
jako jsou Regiony znalostí, Živé 
laboratoře a Inteligentní města;

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
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strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování;

strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování; 
domnívá se, že by se mělo zlepšit 
propojení výzkumu a inovací, že EU se 
musí rozejít s tradičním separátním 
přístupem a zaměřit se více na výzvy a na 
výsledky, kterých je třeba docílit, provázat 
naše financování výzkumu a inovací 
těsněji s našimi politickými cíli a že 
neméně zásadní význam má i vytváření 
jednoduššího souboru nástrojů a pravidel 
umožňujících tam, kde je to potřeba, 
dostatečnou míru flexibility;

Or. lt

Pozměňovací návrh 24
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování;

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování; 
vyzývá členské státy, aby takové snahy ze 
strany regionů podporovaly a vytvořily 
rámec nezbytný pro realizaci těchto 
strategií;

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování;

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování; 
žádá v této souvislosti větší míru 
strukturace a koordinace mezi místním, 
regionálními, vnitrostátními a evropskými 
orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Francesco De Angelis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování;

3. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační 
strategie vytvořené na míru v souladu s 
koncepcí „inteligentní specializace“; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi regiony 
musí být optimalizována tak, aby se 
dosáhlo většího vzájemného doplňování a 
byla zohledňovány kritéria 
environmentální udržitelnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Hermann Winkler

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

3a. doporučuje zároveň, aby regiony 
reálně zhodnotily své silné a slabé stránky 
a vytyčily si uskutečnitelné cíle tak, aby na 
jedné rozvíjely své současné silné stránky 
(své komparativní výhody) a mohly 
vytvářet silná, konkurenceschopná 
mezinárodní uskupení a aby na straně 
druhé vyrovnaly své nedostatky oproti 
jiným regionům a přispěly tak k posílení 
regionálního hospodářství;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. požaduje výraznější mezivládní účast v 
rámci opatření společného plánování a v 
rámci iniciativy Interreg III B, která v 
celé Evropě posiluje spolupráci v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací, mj. také s 
cílem zvýšit míru účasti a zapojení nových 
členských států do všech evropských 
programů v oblasti výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

3а. je toho názoru, že programy na 
podporu výzkumu a inovací významným 
způsobem přispívají k politice soudržnosti, 
a zdůrazňuje, že je třeba dále rozvíjet 
možnosti přeshraniční spolupráce na 
tomto poli; zdůrazňuje, že 
makroregionální spolupráce plní 
prospěšnou funkci v souvislosti s 
nacházením společných vědeckých, 
technologických a inovativních řešení 
společných regionálních problémů;

Or. bg

Pozměňovací návrh 30
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. poukazuje nicméně na to, že nejen 
jednotlivé regiony, které mají svůj zájem 
na hospodářském růstu, nýbrž i celou EU 
je třeba chápat jako oblast inovací, což 
znamená, že regiony by se měly navzájem 
doplňovat; vyzývá proto regiony k těsnější 
spolupráci na vytváření svých strategií v 
oblasti výzkumu a inovací; vítá v této 
souvislosti pomoc, kterou nabízí Komise a 
která může regionům poskytnout cenné 
náměty a která by měla zajistit, že tyto 
strategie budou kvalitní, aniž by přitom 
byla zpochybňována zásada subsidiarity;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Hermann Winkler



PE467.320v01-00 18/39 AM\871588CS.doc

CS

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že v případě takovéto 
integrované strategie počítající s 
vytvářením synergií je pro všechny 
zúčastněné orgány základním 
požadavkem to, aby znaly veškeré 
možnosti financování; poukazuje na to, že 
zvyšování informovanosti v této oblasti je 
rovněž financováno z prostředků 
strukturálních fondů;

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že inovace vznikají 
především stykem s praxí; jako nutné 
doplnění vynikajících výsledků ve
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech na podporu 
aplikací, aniž by se zabránilo vytváření 
kapacit ve výzkumu, a to s cílem umožnit
podnikům, aby si osvojily inovativní 
postupy;

4. připomíná, že inovace představují široký 
pojem, který spočívá především ve styku s 
praxí a který se týká produktů, procesů, 
služeb a rovněž i systémů a organizačních 
struktur; jako nutné doplnění vynikajících 
výsledků v technologickém výzkumu proto 
doporučuje zaměřit hlavní pozornost 
podpory v regionech na jedné straně na 
rozvoj špičkových regionálních pracovišť, 
především na univerzitách a ve 
výzkumných střediscích, a na druhé 
straně na podporu aplikací, tj. na podporu 
společností – zejména podniků střední 
velikosti – v rámci jejich snah o tržní 
uplatnění inovací v oblasti služeb a 
procesů a na podporu přenosu technologií 
a sdílení know-how;

Or. de
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Pozměňovací návrh 33
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že inovace vznikají 
především stykem s praxí; jako nutné 
doplnění vynikajících výsledků ve 
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech na podporu 
aplikací, aniž by se zabránilo vytváření 
kapacit ve výzkumu, a to s cílem umožnit 
podnikům, aby si osvojily inovativní 
postupy;

4. připomíná, že inovace vznikají 
především v souvislosti s řešením možností 
jejich tržního uplatnění; jako nutné 
doplnění vynikajících výsledků ve 
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech také na 
podporu aplikací, které jsou potřebné jako 
protiváha základního výzkumu, a to s 
cílem umožnit podnikům, aby podporovaly 
a rozvíjely inovativní postupy;

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že inovace vznikají 
především stykem s praxí; jako nutné 
doplnění vynikajících výsledků ve 
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech na podporu 
aplikací, aniž by se zabránilo vytváření 
kapacit ve výzkumu, a to s cílem umožnit 
podnikům, aby si osvojily inovativní 
postupy;

4. připomíná, že inovace vznikají 
především stykem s praxí, kdy zhruba 
19/20 inovací vzniká na základě interakce, 
tzv. inovace na základě poptávky a pro 
uživatele (angl. zkr. DUI); podtrhuje proto 
vzrůstající potřebu sítí a propojení na 
podporu inovací, které by posílily význam 
regionálních systémů inovací; jako nutné 
doplnění vynikajících výsledků ve 
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech na podporu 
aplikací, aniž by se zabránilo vytváření 
kapacit ve výzkumu, a to s cílem umožnit 
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podnikům, aby si osvojily inovativní 
postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že inovace vznikají 
především stykem s praxí; jako nutné 
doplnění vynikajících výsledků ve 
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech na podporu 
aplikací, aniž by se zabránilo vytváření 
kapacit ve výzkumu, a to s cílem umožnit 
podnikům, aby si osvojily inovativní 
postupy;

4. připomíná, že inovace vznikají 
především stykem s praxí; jako nutné 
doplnění vynikajících výsledků ve 
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech na podporu 
aplikací, aniž by se zabránilo vytváření 
kapacit ve výzkumu, a to s cílem umožnit 
podnikům, aby si osvojily inovativní 
postupy; uvědomuje si vzdálenost mezi 
získáním nových poznatků na poli 
výzkumu a jejich praktickým uplatněním 
na základní úrovni; požaduje, aby byla v 
rámci nástrojů regionální politiky 
přijímána konkrétní opatření s cílem 
transformovat výsledky výzkumu do 
podoby inovací, a to takovým způsobem, 
aby je bylo možno přizpůsobit potřebám 
na místní a regionální úrovni a 
uplatňovat v rámci celé EU; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 36
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že inovace vznikají 
především stykem s praxí; jako nutné 
doplnění vynikajících výsledků ve 
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech na podporu 
aplikací, aniž by se zabránilo vytváření 
kapacit ve výzkumu, a to s cílem umožnit 
podnikům, aby si osvojily inovativní 
postupy;

4. připomíná, že inovace vznikají 
především stykem s praxí; jako nutné 
doplnění vynikajících výsledků ve 
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech na podporu 
aplikací, aniž by se zabránilo vytváření 
kapacit ve výzkumu, a to s cílem umožnit 
podnikům, aby si osvojily inovativní 
postupy; podporuje rozvoj iniciativ 
uskutečňovaných přímo v terénu, jejichž 
výsledky budou prakticky využitelné ve 
prospěch společenství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 37
Francesco De Angelis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že inovace vznikají 
především stykem s praxí; jako nutné 
doplnění vynikajících výsledků ve 
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech na podporu 
aplikací, aniž by se zabránilo vytváření 
kapacit ve výzkumu, a to s cílem umožnit 
podnikům, aby si osvojily inovativní 
postupy;

4. připomíná, že inovace vznikají 
především stykem s praxí; jako nutné 
doplnění vynikajících výsledků ve 
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech na podporu 
aplikací, aniž by se zabránilo vytváření 
kapacit ve výzkumu, a to s cílem umožnit 
podnikům, aby si osvojily inovativní 
postupy; je dále toho názoru, že je třeba 
podniknout kroky na podporu co 
nejširšího rozvoje rostoucího počtu 
pilotních projektů;

Or. it

Pozměňovací návrh 38
María Irigoyen Pérez
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že inovace vznikají 
především stykem s praxí; jako nutné 
doplnění vynikajících výsledků ve 
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech na podporu 
aplikací, aniž by se zabránilo vytváření 
kapacit ve výzkumu, a to s cílem umožnit 
podnikům, aby si osvojily inovativní 
postupy;

4. připomíná, že inovace vznikají 
především stykem s praxí; jako nutné 
doplnění vynikajících výsledků ve 
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech na podporu 
aplikací, aniž by se zabránilo vytváření 
kapacit ve výzkumu, a to s cílem umožnit 
podnikům, zejména MSP, aby si osvojily 
inovativní postupy;

Or. es

Pozměňovací návrh 39
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že inovace vznikají 
především stykem s praxí; jako nutné 
doplnění vynikajících výsledků ve 
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech na podporu 
aplikací, aniž by se zabránilo vytváření 
kapacit ve výzkumu, a to s cílem umožnit 
podnikům, aby si osvojily inovativní 
postupy;

4. připomíná, že inovace vznikají 
především stykem s praxí a trhem; jako 
nutné doplnění vynikajících výsledků ve 
výzkumu proto doporučuje zaměřit hlavní 
pozornost podpory v regionech na podporu 
aplikací, aniž by se zabránilo vytváření 
kapacit ve výzkumu, a to s cílem umožnit 
podnikům, aby si osvojily inovativní 
postupy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 40
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

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

4a. žádá, aby byl v rámci Fondu 
soudržnosti a EFRV vytvořen akční plán 
pro „cestu k excelenci“, který by se 
zaměřoval na budování výzkumných 
infrastruktur; aby se v těchto zemích 
zvýšila účast na příštím společném 
rámcovém programu pro výzkum a 
inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4а. podtrhuje potřebu větší kontinuity 
financování výzkumných projektů a 
inovací a rovněž i následného 
financování, které by umožňovalo šířit 
výsledky těchto projektů a zajistit jejich 
uplatnitelnost na trhu; poukazuje na to, že 
je v této souvislosti důležitá těsnější 
spolupráce mezi různými evropskými a 
vnitrostátními programy a strukturálními 
fondy;

Or. bg

Pozměňovací návrh 42
Hermann Winkler

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

4a. zdůrazňuje, že je třeba zavést pojem 
„cesta k excelenci“, který v sobě musí 
zahrnovat rozvoj regionálních sítí 
výzkumných ústavů, univerzit, MSP a 
dalších zúčastněných stran vedoucí ke 
vzniku profesionálních uskupení, 
regionálních technologických platforem a 
špičkových středisek s cílem napomáhat 
těmto sítím v účasti na evropských 
projektech a programech pro spolupráci v 
oblasti výzkumu a inovací;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že na inovace bylo v rámci 
Fondu soudržnosti vyčleněno zhruba 86 
miliard EUR, což představuje 25 % 
celkového rozpočtu tohoto fondu; 
vyjadřuje politování nad tím, že k tomuto 
účelu byl efektivním způsobem využit 
pouze zlomek přidělených prostředků; 
žádá Komisi, aby provedla analýzu a 
zjistila, zda by bylo možné dosáhnout 
toho, aby inovace (např. inovace na 
základě poptávky a pro uživatele – angl. 
zkr. DUI) financované z prostředků 
Fondu soudržnosti získaly podobnou 
prestiž, jakou mají v rámci probíhajících 
rámcových programů, tak aby tento zdroj 
financování začal být zajímavější a 
viditelnější pro příslušné aktéry;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je přesvědčen, že výzkum a inovace 
hrají zásadní roli, protože přispívají k 
udržitelnějšímu městskému rozvoji, 
zlepšují životní podmínky obyvatel a jsou 
založeny na environmentální a sociální 
udržitelnosti a účinném využívání 
energie; doporučuje proto, aby regionální 
pomoc napomáhala plnění tohoto cíle;

Or. es

Pozměňovací návrh 45
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. žádá, aby se vzhledem k významu 
Evropského inovačního a 
technologického institutu pro realizaci 
nových koncepcí a za účelem podpory 
inovací na místní a regionální úrovni 
zvýšila priorita financování rozvoje 
koncepce znalostního trojúhelníku a 
„živých laboratoří“;

Or. lt

Pozměňovací návrh 46
Hermann Winkler
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů;

5. domnívá se, že regionální podpora 
inovací by se v souvislosti s potřebou 
zlepšit účast malých a středních podniků 
coby příjemců financování výzkumu a 
inovací měla zaměřit na podniky střední 
velikosti; zdůrazňuje v tomto ohledu 
přidanou hodnotu politiky soudržnosti, 
která spočívá v tom, že zvyšuje 
inovativnost regionálně zaměřených SMP 
působících v tradičních obchodních 
odvětvích tím, že jim umožňuje lepší 
přístup k výzkumu orientovanému na 
praktické využití, přenos technologií a 
inovace, a rovněž i v internacionalizaci 
nebo podpoře podnikatelů prostřednictvím 
široké nabídky poradenských služeb a 
snadno přístupné podpory;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů;

5. v souvislosti s potřebou zlepšit účast 
malých a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací, protože 
tyto podniky patří v EU mezi největší 
zaměstnavatele, se domnívá, že politika 
soudržnosti musí podporovat přístup MSP 
ke zdrojům financování a omezovat 
administrativní zatížení příjemců;

Or. es
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Pozměňovací návrh 48
Francesco De Angelis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů;

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, zejména při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 49
Jean-Paul Besset

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů;

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, např. v rámci 
místního a regionálního rozvoje nebo při 
podpoře podnikatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 5



PE467.320v01-00 28/39 AM\871588CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů;

5. zdůrazňuje, že MSP jsou důležité pro 
regionální rozvoj v EU a pro průmyslovou 
konkurenceschopnost celé Unie; považuje 
za nezbytné, aby se v souvislosti s 
potřebou zlepšit účast malých a středních 
podniků coby příjemců financování 
výzkumu a inovací na ně zaměřila politika 
soudržnosti, např. při internacionalizaci
nebo při podpoře podnikatelů, a umožnila 
za tím účelem odstranění 
administrativních překážek a vytvoření 
otevřených, nekomplikovaných a rychlých 
plánů provádění, které by MSP 
motivovaly ke zkoumání nových 
příležitostí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 51
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů;

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů; je přesvědčen, že podniky 
musí být motivovány k inovacím na 
základě většího využívání regionálních 
zdrojů, které mají k dispozici; staví se na 
podporu iniciativ pro vytváření 
kontaktních míst typu „one-stop shop“, 
která by fungovala jako střediska 
nabízející pod jednou střechou užitečné 
informace malým a středním podnikům, 
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univerzitám, výzkumným střediskům, 
regionálním orgánům a dalším 
potenciálním příjemcům prostředků 
financování výzkumu a inovací na 
evropské, vnitrostátní a místní úrovni; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 52
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů;

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů, která by jako svou absolutní 
prioritu sledovala rozvoj odborných 
schopností a jako horizontální prioritu 
posilování a šíření schopností vytvářet 
iniciativy a podnikat v nejrůznějších 
oblastech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 53
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
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financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů;

financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů a vytvářením stimulujícího 
prostředí pro inovační kulturu a přenos 
technologií s ohledem na členské instituce 
Vědeckého a technologického systému;

Or. pt

Pozměňovací návrh 54
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů;

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 
zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů; s ohledem na zapojení MSP 
požaduje větší pružnost programů 
financování;

Or. ro

Pozměňovací návrh 55
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 

5. považuje za nezbytné, aby se v 
souvislosti s potřebou zlepšit účast malých 
a středních podniků coby příjemců 
financování výzkumu a inovací na ně 
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zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů;

zaměřila politika soudržnosti, např. při 
internacionalizaci nebo při podpoře 
podnikatelů; zdůrazňuje v tomto ohledu, 
že je třeba, aby se znalostní a inovační 
společenství (angl. zkr. KIC) ve větší míře
zaměřila na účast MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá, aby byla i nadále zachována a 
budována síť regionů excelence, ve které 
bude posílen územní rozměr výzkumu a 
vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5а. zdůrazňuje, že v zájmu soudržnosti a 
zvýšení konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství je třeba přijmout opatření –
zaměřená mj. na zjednodušení 
participačních postupů a zvyšování 
informovanosti –, která malým a středním 
podnikům umožní lepší přístup k výzkumu 
a inovacím, zvláště pak malým a středním 
podnikům nacházejícím se v méně 
rozvinutých, vzdálených a venkovských 
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regionech;

Or. bg

Pozměňovací návrh 58
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že evropská územní 
spolupráce je cíl, který kromě 
konvergence, regionální 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
pomáhá rovněž posilovat regionální 
hospodářskou politiku, a to zejména tím, 
že podporuje meziregionální spolupráci se 
zaměřením na inovace, znalostní 
ekonomiku a životní prostředí; v tom 
spatřuje další důvod k tomu, aby vítal 
plány na zvýšení objemu prostředků na 
financování tohoto cíle; 

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že počet podniků 
podílejících se na příštím rámcovém 
programu by se měl zvýšit; je toho názoru, 
že účast v programech EU by tvůrcům 
projektů usnadnilo vytvoření přístupného 
a transparentního systému;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby se zasadila o 
nejvyšší možnou míru harmonizace 
pravidel financování programů i přesto, že 
se systémy správy na místní úrovni liší;

6. vyzývá Komisi, aby se zasadila o co
nejvyšší možnou míru harmonizace 
pravidel financování programů i přesto, že 
se systémy správy na místní úrovni liší; 
uznává platnost jak centrálně řízeného 
přístupu 7. rámcového programu (angl. 
zkr. FP7) a programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (angl. 
zkr. CIP), tak i decentralizovaného 
přístupu strukturálních fondů; zdůrazňuje 
nicméně, že je třeba pokud možno 
sjednotit pravidla, postupy a metody 
(pokud jde například o kritéria 
způsobilosti, standardní jednotkové 
náklady či jednorázové částky);

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby se zasadila o 
nejvyšší možnou míru harmonizace 
pravidel financování programů i přesto, že 
se systémy správy na místní úrovni liší;

6. vyzývá Komisi, aby se i přes existující 
rozdíly mezi systémy správy na místní 
úrovni zasadila o skutečně účinná 
zjednodušovací opatření a o nejvyšší 
možnou míru harmonizace pravidel 
financování programů, která by v nutných 
případech umožňovala dostatečnou 
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pružnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby se zasadila o 
nejvyšší možnou míru harmonizace 
pravidel financování programů i přesto, že 
se systémy správy na místní úrovni liší;

6. vyzývá Komisi, aby se zasadila o 
nejvyšší možnou míru harmonizace 
pravidel financování programů i přesto, že 
se systémy správy na místní úrovni liší; 
domnívá se, že ve shodě se stávajícím 
obecným rámcem pro rozpočtové úpravy 
by měla existovat snaha optimalizovat 
financování prostřednictvím podpory 
mezinárodní spolupráce mezi 
vnitrostátními a regionálními agenturami 
pro financování projektů s cílem vytvořit 
strategický program pro výzkum a 
inovace, který by byl přijat na evropské 
úrovni;

Or. es

Pozměňovací návrh 63
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby se zasadila o 
nejvyšší možnou míru harmonizace 
pravidel financování programů i přesto, že 
se systémy správy na místní úrovni liší;

6. vyzývá Komisi, aby se zasadila o 
nejvyšší možnou míru harmonizace 
pravidel financování programů i přesto, že 
se systémy správy na místní úrovni liší; 
doporučuje, aby Komise podnikla opatření 
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pro konsolidaci jednotného trhu, zvláště 
pak jednotného digitálního trhu, a 
financovala rozsáhlé iniciativy v oblasti 
VaV zaměřené na uplatňování výsledků 
výzkumu v celosvětovém měřítku;

Or. ro

Pozměňovací návrh 64
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby se zasadila o 
nejvyšší možnou míru harmonizace 
pravidel financování programů i přesto, že 
se systémy správy na místní úrovni liší;

6. vyzývá Komisi, aby se zasadila o 
nejvyšší možnou míru harmonizace 
pravidel financování programů i přesto, že 
se systémy správy na místní úrovni liší; 
zdůrazňuje, že financování výzkumu a 
inovací na vnitrostátní a evropské úrovni 
musí být účinnější a efektivnější;

Or. lt

Pozměňovací návrh 65
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby se zasadila o 
nejvyšší možnou míru harmonizace 
pravidel financování programů i přesto, že 
se systémy správy na místní úrovni liší;

6. vyzývá Komisi, aby se na základě 
aktivní účasti a zapojení klíčových 
socioekonomických subjektů ve všech 
regionech zasadila o nejvyšší možnou míru 
harmonizace pravidel financování 
programů i přesto, že se systémy správy na 
místní úrovni liší;



PE467.320v01-00 36/39 AM\871588CS.doc

CS

Or. pt

Pozměňovací návrh 66
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že nepřiměřeně vysoké 
administrativní nároky představují 
závažnou překážku bránící plnění cílů 
politiky soudržnosti, a požaduje proto, aby 
se zpracovávání grantů a fungování 
monitorovacích systémů podstatně 
zjednodušilo;

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby posílila součinnost 
mezi různými nástroji a fondy a aby při 
zachování specifických podmínek 
stanovených v příslušných právních 
předpisech rozvíjela přístup založený na 
financování z více fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Luís Paulo Alves
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Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že programy pro výzkum a 
inovace by měly být v dostatečné míře 
pružné, aby je bylo možné přizpůsobovat 
novým hranicím našich poznatků a novým 
výzvám v této oblasti, jaké představuje 
například mořské dno, skrývající v 
případě Atlantského oceánu značný 
potenciál;

Or. pt

Pozměňovací návrh 69
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vítá snahy Komise a EIB o využívání 
nových možností, které nabízejí moderní 
nástroje financování, jako jsou  – vedle 
nástrojů pro sdílení rizik – například 
obrátkové fondy, s cílem přilákat větší 
počet soukromých investorů a účinnějším 
způsobem využívat dostupné veřejné 
prostředky financování; výslovně 
doporučuje, aby těchto možností využívaly 
zainteresované subjekty na regionální 
úrovni;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Jean-Paul Besset
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby přezkoumala, zda by 
bylo smysluplné uzákonit smíšené 
financování či rozšířit křížové financování.

7. žádá Komisi, aby přezkoumala, zda by 
bylo smysluplné rozšířit křížové 
financování strukturálních fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby přezkoumala, zda by 
bylo smysluplné uzákonit smíšené
financování či rozšířit křížové financování.

7. žádá Komisi, aby přezkoumala otázky 
týkající se smíšeného financování a 
rozšíření křížového financování.

Or. es

Pozměňovací návrh 72
Jean-Paul Besset

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby se v přidělování 
prostředků z fondů uplatňovalo hledisko 
udržitelného rozvoje a tyto prostředky byly 
určeny na vytváření zelených pracovních 
míst, na podporu místního a regionálního 
rozvoje a na zajištění dobrých životních 
podmínek v evropských regionech; vyzývá 
Komisi, aby výzkum a inovace orientovala 
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na ekologický obrat;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. požaduje, aby byl jasně vymezen 
způsob koordinace stávajících a nově 
vzniklých iniciativ v rámci strategie 
Evropa 2020.

Or. en


