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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

The proposed Competitiveness and Innovation Framework Programme aims at bringing 
together into a common framework existing specific Community support programmes and 
relevant parts of other Community programmes in fields critical to boosting European 
productivity, innovation capacity and sustainable growth, while addressing complementary 
environmental concerns. 

Your draftsman welcomes this initiative to bring greater coherence and synergy between the 
relevant Community programmes and instruments.  

The Framework Programme is to run from 2007 until 2013 with a budget of EUR 4,21 billion. 
It will comprise 3 sub-programmes:

• the Entrepreneurship and Innovation Programme,
• the ICT (information and communication technology) Policy Support Programme,
• the Intelligent Energy - Europe Programme.

Your draftsman recognises the important role played by the SMEs in the EU economy. 
Therefore, he welcomes the fact that SMEs are at the core of the new Programme and 
strategy.

The specific programmes and instruments should facilitate adjustment of companies to 
structural change, encourage a favourable for entrepreneurship and enterprise cooperation, 
with particular attention to SMEs, and foster better exploitation of the innovative potential of 
enterprises.

The Community must also equip itself with a sound analytical basis to support policy making 
in the fields of SMEs, entrepreneurship, innovation and competitiveness in industrial sectors. 
Such a basis should add value to the information available at national level in these fields. 

The Community should provide for the common development of competitiveness strategies 
for industrial and service sectors. The Community should also promote best practices in 
relation to an entrepreneurial environment and culture, including corporate social 
responsibility and equal gender opportunity, and to promote the emergence of young 
entrepreneurs.

The Entrepreneurship and Innovation programme should respond to the changing financing 
needs of SMEs, including the need for proximity financing and their adaptation to the new 
financial environment whilst avoiding market distortions.

Your draftsperson has suggested some amendments to the Commission proposal, mainly 
introducing employment and social policy elements.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 2

(2) Ve snaze přispět ke zvýšení 
konkurenceschopnosti a inovační kapacity 
ve Společenství, k pokroku znalostní 
společnosti a udržitelného rozvoje 
založeného na vyváženém hospodářském 
růstu je třeba stanovit rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovaci (dále jen 
„rámcový program“).

(2) Ve snaze přispět ke zvýšení 
konkurenceschopnosti v rámci dosahování 
lisabonského cíle úplné zaměstnanosti a 
inovační kapacity ve Společenství, jež 
přispěje k sociálnímu pokroku a 
soudržnosti, k pokroku znalostní společnosti 
a udržitelného rozvoje založeného na 
vyváženém hospodářském růstu je třeba 
stanovit rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovaci (dále jen 
„rámcový program“).

Odůvodnění

If competitiveness and innovation need to be promoted in the Community, it is precisely 
because the final beneficiaries of positive results will be European Union citizens themselves, 
in particular workers. The final objective therefore of the actions introduced by the 
framework programme in question is to achieve full employment, as provided for by the 
Lisbon Strategy.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 3

(3) Tento program je v souladu se sdělením 
Komise jarnímu zasedání Evropské rady 
s názvem „Pracujme společně pro růst a 
pracovní místa – nový začátek pro 
lisabonskou strategii“, které vyžaduje 
opatření, která zajistí růst a 
konkurenceschopnost a vytvoří z Evropy 
přitažlivější místo pro investování a práci. 
Sdělení rovněž zdůrazňuje potřebu 
podněcovat podnikatelskou iniciativu, 
přilákat dostatečný rizikový kapitál pro 

(3) Tento program je v souladu se sdělením 
Komise jarnímu zasedání Evropské rady 
s názvem „Pracujme společně pro růst a 
pracovní místa – nový začátek pro 
lisabonskou strategii“ , které vyžaduje 
opatření, která zajistí vyvážený hospodářský 
růst a konkurenceschopnost a vytvoří 
z Evropy přitažlivější místo pro investování 
a práci. Sdělení rovněž zdůrazňuje potřebu 
podněcovat podnikatelskou iniciativu, 
přilákat dostatečný rizikový kapitál pro 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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zřízení nových podniků a udržet silný 
evropský průmyslový základ současně 
s usnadněním inovace, a to zejména 
ekologická inovace související 
s environmentální technologií nebo tuto 
environmentální technologii používající, 
zaváděním informačních a komunikačních 
technologií (ICT) a udržitelným využitím 
zdrojů. Zatímco pro konkurenceschopnost je 
z velké části rozhodující činnost 
dynamických podniků, jež působí na 
otevřených a konkurenceschopných trzích a 
jejichž činnost je podporována řádnými 
rámcovými podmínkami, zejména právním 
rámcem příznivým pro inovaci, má 
financování Společenství za úkol poskytovat 
podporu a dodatečné finanční prostředky 
s cílem pomoci při selhání trhu.

zřízení nových podniků, významně zvýšit 
počet pracovních míst a jejich kvalitu a 
udržet silný evropský průmyslový základ 
současně s usnadněním inovace, a to 
zejména ekologická inovace související 
s environmentální technologií nebo tuto 
environmentální technologii používající, 
zaváděním informačních a komunikačních 
technologií (ICT) a udržitelným využitím 
zdrojů. Zatímco pro konkurenceschopnost je 
z velké části rozhodující činnost 
dynamických podniků, jež působí na 
otevřených a konkurenceschopných trzích a 
jejichž činnost je podporována řádnými 
rámcovými podmínkami, zejména právním 
rámcem příznivým pro inovaci, vzdělanou 
pracovní silou a sociální soudržností 
Evropy, má financování Společenství za 
úkol poskytovat podporu a dodatečné 
finanční prostředky s cílem pomoci při 
selhání trhu.

Odůvodnění

The creation of more businesses and a strengthening of the entrepreneurial spirit can and 
must contribute not only to developing jobs in the market, but also to improving existing ones.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 10

(10) Ve snaze zaručit, aby se financování 
omezilo na pomoc při selhání trhu, a 
zabránit jakémukoli narušení trhu, by 
finanční prostředky z rámcového programu 
měly zcela splňovat platná pravidla 
Společenství týkající se státní pomoci a 
vyhovovat souvisejícím nástrojům a definici 
Společenství pro malé a střední podniky.

(10) Ve snaze zaručit, aby se financování 
omezilo na pomoc při selhání trhu, včetně 
selhání trhu práce, a zabránit jakémukoli 
narušení trhu, jímž může být mimo jiné další 
růst nezaměstnanosti, by finanční 
prostředky z rámcového programu měly 
zcela splňovat platná pravidla Společenství 
týkající se státní pomoci a vyhovovat 
souvisejícím nástrojům a definici 
Společenství pro malé a střední podniky.

Odůvodnění

It is not only the functioning of the goods and financial market that is important, the labour 
market is also important and also needs proper attention from the Community and its 
financial intervention where this is deemed necessary owing to particular difficulties.
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Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 12

(12) Rámcový program a specifické 
programy by měly být pravidelně sledovány 
a hodnoceny za účelem jejich případných 
úprav.

(12) Rámcový program a specifické 
programy by měly být pravidelně sledovány. 
Za tímto účelem Komise zavede výroční 
prováděcí zprávu pro každý specifický 
program z hlediska finanční realizace, 
výsledků a dopadů. Rámcový program a 
specifické programy budou hodnoceny za 
účelem jejich případných úprav.

Odůvodnění

This amendment aims at clarifying to a limited extent the way in which the programmes will 
be monitored and evaluated. The text of this recital is too vague.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 18

(18) Evropský investiční fond (EIF) je 
speciálním nástrojem Společenství 
pro poskytování rizikového kapitálu a 
záručních nástrojů pro MSP. Přispívá 
k uskutečňování cílů Společenství 
zahrnujících znalostní společnost, inovaci, 
růst, zaměstnanost a podporu 
podnikatelského ducha. Evropský investiční 
fond zajišťuje požadovanou kontinuitu při 
řízení programů Společenství a v dané 
problematice již získal řadu zkušeností. 
Na základě nezávislých hodnocení se za 
dobré řešení považuje svěřit jménem 
Komise Evropskému investičnímu fondu 
spravování finančních nástrojů Společenství 
pro MSP. Evropský investiční fond má 
rovněž znalosti potřebné k podpoře nových 
opatření založených na partnerství mezi 
veřejným a soukromým sektorem, která byla 
zavedena členskými státy s cílem přilákat 
vysoce rizikové investiční toky 
z kapitálových trhů ve prospěch inovativních 
malých podniků.

(18) Evropský investiční fond (EIF) je 
speciálním nástrojem Společenství 
pro poskytování rizikového kapitálu a 
záručních nástrojů pro MSP. Přispívá 
k uskutečňování cílů Společenství 
zahrnujících znalostní společnost, inovaci, 
růst, zaměstnanost a podporu 
podnikatelského ducha. Evropský investiční 
fond zajišťuje požadovanou kontinuitu při 
řízení programů Společenství a v dané 
problematice již získal řadu zkušeností. 
Na základě nezávislých hodnocení se za 
dobré řešení považuje svěřit jménem 
Komise Evropskému investičnímu fondu 
spravování finančních nástrojů Společenství 
pro MSP. Evropský investiční fond má 
rovněž znalosti potřebné k podpoře nových 
opatření založených na partnerství mezi 
veřejným a soukromým sektorem, která byla 
zavedena členskými státy s cílem přilákat 
vysoce rizikové investiční toky 
z kapitálových trhů ve prospěch inovativních 
malých podniků a vytvořit mikrostruktury 
pro financování pružných forem ženských 
nebo rodinných podniků využívajících 
inovativní technologie. Je třeba zvýšit 
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průhlednost činností EIF ve vztahu k MSP.

Odůvodnění

EIF plays an important role in supporting SMEs, but there is still a lack of visibility of their 
actions amongst the principal interested parties, SMEs.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 20

(20) Podpůrné služby ve prospěch podniků a 
inovace hrají významnou roli při zajišťování 
přístupu MSP k informacím o fungování 
vnitřního trhu zboží a služeb a příležitostech 
na tomto trhu, jakož i při nadnárodním 
přenosu inovací, znalostí a technologie. 
Rovněž hrají klíčovou úlohu při 
usnadňování přístupu MSP k informacím 
o právních předpisech Společenství, které se 
na ně vztahují, jakož i o budoucích právních 
předpisech, na jejichž přípravách a úpravách 
se mohou úsporně podílet. Vnější hodnocení 
zdůraznila, že je třeba posílit horizontální 
úlohu při poskytování evropských 
podpůrných služeb ve prospěch podniků. Jde 
o šíření informací o programech 
Společenství a podporu účasti MSP 
na těchto programech, zejména o účast MSP 
na rámcovém programu Společenství pro 
výzkum, technický rozvoj a demonstraci. 
Hodnocení rovněž zdůraznila nutnost 
usnadnit spolupráci mezi Komisí a MSP.

(20) Podpůrné služby ve prospěch podniků a 
inovace hrají významnou roli při zajišťování 
přístupu MSP k informacím o fungování 
vnitřního trhu zboží a služeb a příležitostech 
na tomto trhu, jakož i při nadnárodním 
přenosu inovací, znalostí a technologie. 
Rovněž hrají klíčovou úlohu při 
usnadňování přístupu MSP k informacím 
o právních předpisech Společenství, které se 
na ně vztahují, jakož i o budoucích právních 
předpisech, především z oblasti pracovního 
práva a oblasti sociální, na jejichž 
přípravách a úpravách se mohou úsporně 
podílet. Vnější hodnocení zdůraznila, že je 
třeba posílit horizontální úlohu při 
poskytování evropských podpůrných služeb 
ve prospěch podniků. Jde o šíření informací 
o programech Společenství a podporu účasti 
MSP na těchto programech, zejména o účast 
MSP na rámcovém programu Společenství 
pro výzkum, technický rozvoj 
a demonstraci. Hodnocení rovněž zdůraznila 
nutnost usnadnit spolupráci mezi Komisí 
a MSP. 

Odůvodnění

Labour law and social legislation form an important part of legislation that can be 
burdensome for enterprises, especially SMEs. Therefore, the access to this (future) social 
legislation is of particular importance.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 21

(21) Společenství se musí vybavit 
spolehlivou analytickou základnou, aby 
mohlo podporovat tvorbu politiky 

(21) Společenství se musí vybavit 
spolehlivou analytickou základnou, aby 
mohlo podporovat tvorbu politiky 
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v oblastech MSP, podnikavosti, inovace a 
konkurenceschopnosti v odvětvích 
průmyslu. Taková základna by měla 
v uvedených oblastech zhodnotit dostupné 
informace na vnitrostátní úrovni. 
Společenství by mělo zajistit společný 
rozvoj strategií konkurenceschopnosti pro 
odvětví průmyslu a odvětví služeb a 
podpořit nejlepší postupy týkající se
podnikatelského prostředí a kultury, včetně 
sociální odpovědnosti podniků a rovných 
příležitostí pro muže a ženy, jakož i 
zahájení podnikatelské činnosti mladých 
podnikatelů.

v oblastech MSP, podnikavosti, inovace a 
konkurenceschopnosti v odvětvích 
průmyslu. Taková základna by měla 
v uvedených oblastech zhodnotit dostupné 
informace na vnitrostátní úrovni. 
Společenství by mělo zajistit společný 
rozvoj strategií konkurenceschopnosti pro 
odvětví průmyslu a odvětví služeb a 
podpořit nejlepší postupy a využívání 
zkušeností týkající se jak podnikatelského 
prostředí, tak i neustálého zvyšování 
vzdělanostní úrovně pracovníků a úsilí 
mužů a žen o rozvoj podnikové kultury a 
společenské zodpovědnosti podniků 
vycházející ze zásad rovných příležitostí a 
rovného zacházení s muži a ženami, co se 
týče odborné přípravy, zaměstnání a 
celoživotního učení.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 22

(22) Na svém zasedání ve dnech 20. a 21. 
května 2003 Evropská rada upřednostnila 
inovaci a podnikavost a zdůraznila, že 
Evropa musí více usilovat o to, aby 
přeměnila nápady v reálnou hodnotu. Kromě 
toho Rada vyzvala k provádění dalších 
opatření s cílem vytvořit podmínky pro 
inovativní činnost podniků. Lineární model 
inovace, podle kterého směruje výzkum 
přímo k inovaci, není dostačující 
k vysvětlení výsledků v oblasti inovace ani 
k návrhu vhodných politických odpovědí 
v oblasti inovace. Vzhledem k tomu, že 
podniky jsou jádrem inovačního procesu, 
měl se by program pro podnikavost a 
inovaci vztahovat i na financování určené 
k podpoře inovační činnosti podniků, 
přípravu zavedení inovace, jakož i na 
správu a kulturu inovace. Tímto by se mělo 
zaručit, že inovace podpoří 
konkurenceschopnost a tím se prakticky 
promítne do podnikání. Na svém zasedání ve 
dnech 25. a 26. března 2004 Evropská rada 
doplnila, že čisté technologie jsou životně 
důležité pro plné využití synergie mezi 
podnikem a životním prostředím. Podpora 
ekologické inovace, která zahrnuje čisté 

(22) Na svém zasedání ve dnech 20. a 21. 
května 2003 Evropská rada upřednostnila 
inovaci a podnikavost a zdůraznila, že 
Evropa musí více usilovat o to, aby 
přeměnila nápady v reálnou hodnotu. Kromě 
toho Rada vyzvala k provádění dalších 
opatření s cílem vytvořit podmínky pro 
inovativní činnost podniků. Lineární model 
inovace, podle kterého směruje výzkum 
přímo k inovaci, není dostačující 
k vysvětlení výsledků v oblasti inovace ani 
k návrhu vhodných politických odpovědí 
v oblasti inovace. Vzhledem k tomu, že 
podniky a jejich pracovníci jsou jádrem 
inovačního procesu, měl se by program pro 
podnikavost a inovaci vztahovat i na 
financování určené k podpoře inovační 
činnosti podniků, cílenějšího zařazování 
podnikání jako důležitého prostoru pro 
činnost do odborné přípravy na všech 
úrovních, přípravy zavedení inovace, jakož i 
správy a kultury inovace. Tímto by se mělo 
zaručit, že inovace podpoří 
konkurenceschopnost a tím se prakticky 
promítne do podnikání. Na svém zasedání ve 
dnech 25. a 26. března 2004 Evropská rada 
doplnila, že čisté technologie jsou životně 
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inovativní technologie, může pomoci při 
využití jejich potenciálu.

důležité pro plné využití synergie mezi 
podnikem a životním prostředím. Podpora 
ekologické inovace, která zahrnuje čisté 
inovativní technologie, může pomoci při 
využití jejich potenciálu. Nevyužitý 
potenciál a velké množství znalostí a 
dovedností existuje rovněž mezi pracovníky 
v podnicích na všech úrovních a mělo by
být využito k posílení 
konkurenceschopnosti a podnikavosti.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 27

(27) Informační a komunikační technologie 
jsou pilířem znalostní ekonomiky. Přispěly 
k téměř polovičnímu nárůstu produktivity 
v moderních ekonomiích a přinesly 
jedinečná řešení pro zásadní společenské 
výzvy. Zlepšování služeb veřejného sektoru 
a služeb obecného zájmu musí probíhat za 
úzké spolupráce s příslušnými politikami 
Společenství, například v oblastech 
veřejného zdraví, vzdělávání a školení, 
životního prostředí, dopravy a rozvoje 
vnitřního trhu a hospodářské soutěže.

(27) Informační a komunikační technologie 
jsou pilířem znalostní ekonomiky. Přispěly 
k téměř polovičnímu nárůstu produktivity 
v moderních ekonomiích a přinesly 
jedinečná řešení pro zásadní společenské 
výzvy. Zlepšování služeb veřejného sektoru 
a služeb obecného zájmu musí probíhat za 
úzké spolupráce s příslušnými politikami 
Společenství, například v oblastech 
veřejného zdraví, sociálního zabezpečení a 
péče o osoby se zvláštními potřebami, 
vzdělávání a školení, zaměstnanosti, 
životního prostředí, dopravy a rozvoje 
vnitřního trhu a hospodářské soutěže.

Odůvodnění

The protection of persons with special needs and employment are included in Community 
policies concerning public sector and general welfare services.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 28

(28) Je třeba podporovat rozšíření a co 
nejlepší využití řešení založených na 
inovativních informačních a komunikačních 
technologií, zejména pro služby v oblastech 
veřejného zájmu. Podpora Společenství také 
usnadňuje koordinaci a provádění opatření 
pro vývoj informační společnosti napříč 
členskými státy.

(28) Je třeba podporovat rozšíření a co 
nejlepší využití řešení založených na 
inovativních informačních a komunikačních 
technologií, zejména pro služby v oblastech 
veřejného zájmu. Podpora Společenství také 
usnadňuje koordinaci a provádění opatření 
pro vývoj informační společnosti napříč 
členskými státy bez výjimky.
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Odůvodnění

Brings the recital in line with Articles 2, 26 and 29 of this proposal.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 1 odst. 3

3. Rámcový program se nedotýká činností 
v rámci výzkumu a technologického vývoje 
uskutečňovaných v souladu s článkem 166 
Smlouvy.

3. Rámcový program se nedotýká činností 
v rámci výzkumu a technologického vývoje 
uskutečňovaných v souladu s článkem 166 
Smlouvy a nesmí tyto činnosti narušovat.

Odůvodnění

Community activities in the fields of research and technological development on the one hand 
and competitiveness and innovation on the other not only should not overlap, but should 
complement and reinforce each other in order to be more effective.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 2 odst. 1 písm. ba) (nové)

ba) podporovat průběžné vzdělávání a 
odbornou přípravu pracovníků;

Odůvodnění

In a competitive and innovative economy the issue of the educational level of workers is vital, 
since they are central to such an economy.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 6 odst. 1 písm. e)

e) sdílení a rozšiřování informací, zvyšování 
povědomí;

e) sdílení a rozšiřování informací, zkušeností 
a nejlepších postupů, zvyšování povědomí;

Odůvodnění

In order to promote implementation of the programme, the promotion, communication and 
sharing of information and experience and the dissemination of best practices is essential.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 10 odst. 1

1. Tímto se zřizuje program na podporu 
podnikání a MSP, podnikavosti, inovací a 
průmyslové konkurenceschopnosti (dále jen 
„program pro podnikavost a inovaci“).

1. Tímto se zřizuje program na podporu 
podnikání a MSP, podnikavosti, inovací, 
šíření poznatků a průmyslové 
konkurenceschopnosti (dále jen „program 
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pro podnikavost a inovaci“).

Odůvodnění

The dissemination of knowledge plays a key role in the taking of entrepreneurial initiatives 
and promoting entrepreneurship.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 10 odst. 2 písm. aa) (nové)

aa) tvorbu vysoce kvalitních pracovních 
míst v kreativních a inovativních 
hospodářských odvětvích.

Odůvodnění

The programme must have a very clear and explicit objective of creating quality employment.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 10 odst. 2 písm. ea) (nové)

ea) průběžné vzdělávání a odbornou 
přípravu pracovníků.

Odůvodnění

See justification for Article 2, paragraph 1, point (b a)(new).

Pozměňovací návrh 17
Článek 11a (nový)

Článek 11a
Vysoce kvalitní pracovní místa 

v kreativních a inovativních odvětvích
Činnosti ve vztahu k vysoce kvalitním 
pracovním místům v kreativních a 
inovativních odvětvích mohou zahrnovat:
a) podporu nejlepších postupů v oblasti 
práce, včetně účasti zaměstnanců,
b) mobilizaci podpory družstvům a 
podnikům sociální ekonomiky,
c) podporu spolupráce a výměny nejlepších 
postupů, co se týče práce a udržitelného 
rozvoje.
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Odůvodnění

The programme must have a very clear and explicit objective of creating quality employment. 
Particular attention needs to be paid to cooperatives and social economy enterprises.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 14 písm. a)

a) povzbuzování podnikavosti, schopností a 
kultury v oblasti podnikání, jakož i 
vyvažování nebezpečí a přínosů spojených 
s podnikáním, zejména pro mladé
podnikatele;

a) povzbuzování podnikavosti, schopností a 
kultury v oblasti podnikání mezi pracovníky 
na všech úrovních podniku, jakož i 
vyvažování nebezpečí a přínosů spojených 
s podnikáním, zejména pro mladé
podnikatele;

Pozměňovací návrh 19
Čl. 14 písm. ca) (nové)

ca) propagaci podnikání jako důležitého 
prostoru pro činnost na všech úrovních 
odborné přípravy. 

Pozměňovací návrh 20
Článek 15a (nový)

Článek 15a
Vzdělávání a odborná příprava pracovníků
Činnosti ve vztahu k dalšímu vzdělávání a 
odborné přípravě pracovníků mohou 
zahrnovat:
a) šíření nových technologických poznatků 
mezi pracovníky prostřednictvím zvláštních 
seminářů zaměřených na zvyšování jejich 
kvalifikace a schopností;
b) další vzdělávání a odbornou přípravu 
pracovníků v pravidelných intervalech za 
účelem podpory kultury inovací na jedné 
straně a vytváření podmínek, ve kterých 
pracovníci přicházejí s kreativními 
iniciativami a činnostmi, na straně druhé.

Odůvodnění

This new article follows on naturally from the addition of a new objective regarding the 
education and training for workers in Article 10 ‘Objectives and Fields of Action’. The means 
of achieving this objective are mentioned here.
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Pozměňovací návrh 21
Čl. 24 písm. da) (nové)

da) identifikace problematických míst a 
opatření pro koordinaci fiskálních politik a 
daňových nástrojů členských států s cílem 
usnadnit přístup ke kapitálu na rizikové 
investice pro MSP.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 28 písm. a)

a) podporu inovací v postupech, službách a 
produktech umožňovaných informačními a 
komunikačními technologiemi, zejména 
v malých a středních podnicích a veřejných 
službách, při zohlednění nezbytných 
požadavků na příslušné schopnosti;

a) podporu inovací v postupech, službách a 
produktech umožňovaných informačními a 
komunikačními technologiemi, zejména 
v malých a středních podnicích a veřejných 
službách, při zohlednění nezbytných 
požadavků na vysokou úroveň odborné 
přípravy, aby byla vytvořena široká škála
kvalifikací a aby bylo prostřednictvím 
celoživotního učení zajištěno jejich využití 
v praxi;

Odůvodnění

A workforce which is highly specialised is better able to meet the rapidly changing 
requirements of business and can be more easily transferred to new jobs.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 28 písm. c)

c) podporu a zvyšování povědomí o 
příležitostech a přínosech, jež 
z informačních a komunikačních technologií 
vyplývají pro občany a podniky, a 
podněcování diskuze na celoevropské úrovni 
o nových trendech informačních a 
komunikačních technologií.

c) podporu a zvyšování povědomí o 
příležitostech a přínosech, jež 
z informačních a komunikačních technologií 
vyplývají pro občany, zejména 
nezaměstnané a osoby se zvláštními 
potřebami, a pro podniky, a podněcování 
diskuze na celoevropské úrovni o nových 
trendech informačních a komunikačních
technologií.

Odůvodnění

This amendment underscores the importance of using ICTs for certain vulnerable categories 
of person which we should pay more attention to.

Pozměňovací návrh 24
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Čl. 29 písm. c)

c) zlepšování kvality, účinnosti a dostupnosti 
elektronických služeb v oblastech veřejného 
zájmu a dále účasti, jež informační 
a komunikační technologie umožňují, včetně 
interoperabilních celoevropských nebo 
přeshraničních veřejných služeb, jakož 
i vytváření dílčích základních oblastí 
společného zájmu a sdílení správných 
postupů.

c) zlepšování přístupnosti, kvality, účinnosti 
a dostupnosti elektronických služeb 
v oblastech veřejného zájmu a dále účasti, 
jež informační a komunikační technologie 
umožňují, včetně interoperabilních 
celoevropských nebo přeshraničních 
veřejných služeb, jakož i vytváření dílčích 
základních oblastí společného zájmu 
a sdílení správných postupů.

Odůvodnění

The access to electronic services in areas of public interest should also be improved in order 
to avoid people being excluded from public services because they don't have access to 
electronic services.
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