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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. The establishment of a Competitiveness and Innovation Framework Programme for 2007-
2013 (CIP) focussing attention on small businesses is in principle to be welcomed. The 
new programme not only brings together several other programmes but also sets out new 
priority areas.

2. As the programme only accounts for one-tenth of the total research effort, despite a 
projected investment of EUR 4 212.6 million, there is a need to ensure that promotional 
funds are predominantly of benefit to businesses and are not absorbed in administrative 
spending or organisations.

3. One of the main aims of the CIP should be to support small and medium-sized enterprises 
(SMEs) developing innovative ideas in production processes and making them 
marketable. It is this ‘transformation process’ that needs deliberate support, because many 
technically promising ideas and research projects do not result in marketable products.

4. The reporting and monitoring requirements, and statistics, should be limited to the 
absolutely essential minimum, to do justice to the aim of cutting down on bureaucracy.

5. The amalgamation of nine existing support programmes in the CIP is clearly welcome. 
This is likely to reduce the administrative effort and ease the access of small businesses to 
the European Union’s support programmes.

6. The ‘intelligent energy’ sector covers the whole range of innovation potential in the 
energy field. Supporting innovation for renewable energies and energy efficiency should 
be welcomed, but they are only one part of the energy sector. In the same way, innovation 
for extraction technology, systems technology, the processing industry and all existing 
branches of the energy industry need supporting.

7. Measures to support entrepreneurship and entrepreneurial skills should be addressed not 
just to those starting up businesses but to all small businesses with growth potential.

8. The aim of strengthening the competitiveness of businesses through internationalisation or 
Europeanisation should be welcomed. SMEs deliver entrepreneurial innovation when they 
are encouraged to make greater use of the European single market’s advantages.

9. The application procedure for businesses must be simple and quick to complete, so that it 
does not cause unnecessary expense or waste time. For small businesses it should be 
possible to opt for a simple procedure, in which to begin with they need only submit an 
outline form, and on receiving a favourable decision within two months hand in all the 
other information required. Alternatively companies can send in all the information 
straight away, perhaps saving time between the application and the disbursement of 
funding. In applications by joint projects, the rule should be for participants from two 
countries to be sufficient.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor 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 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) Finanční prostředky z rámcového 
programu by měly zcela splňovat platná 
pravidla Společenství týkající se státní 
pomoci a vyhovovat souvisejícím nástrojům 
a definici Společenství pro malé a střední 
podniky

Odůvodnění

Concentration on the main conditions for funding.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 17

(17) Tržní finanční nástroje Společenství, 
které jsou určeny ve prospěch MSP, doplňují 
a zvyšují vliv finančních nástrojů na 
vnitrostátní úrovni. Mohou podpořit 
soukromé investice do vytváření nových 
inovativních společností a pomoci 
společnostem s vysokým růstovým 
potenciálem snížit nedostatek vlastních 
prostředků ve fázi rozvoje. Rovněž mohou 
zlepšit přístup stávajících MSP k finančním 
úvěrům na činnosti, které podpoří jejich 
konkurenceschopnost a růstový potenciál.

(17) Tržní finanční nástroje Společenství, 
které jsou určeny ve prospěch MSP, doplňují 
a zvyšují vliv finančních nástrojů na 
vnitrostátní úrovni. Mohou podpořit 
soukromé investice do vytváření nových 
inovativních společností a pomoci 
společnostem s vysokým růstovým 
potenciálem snížit nedostatek vlastních 
prostředků ve fázi rozvoje. Rovněž mohou 
zlepšit přístup stávajících MSP k finančním 
úvěrům na činnosti, které podpoří jejich 
konkurenceschopnost a růstový potenciál. 
Dále mohou zlepšit přístup MSP 
k rizikovému kapitálu vyhrazenému pro 
činnosti, které si kladou za cíl zhodnotit 

  
1 Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.
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výsledky výzkumu formou prodejných
výrobků. Za tímto účelem by měla 
Evropská komise zvážit, zda a do jaké míry 
by nástroje pro financování Programu pro 
podnikavost a inovaci měly mít možnost 
čerpat prostředky ze sedmého rámcového 
programu pro výzkum.

Odůvodnění

In view of the large risk involved, there is a major funding gap in the field of technology 
transfer, i.e. the transformation of the results of research into marketable products. However, 
the CIP programme’s budget is insufficient to narrow this gap significantly. Accordingly the 
Commission should link up to the Seventh Research Framework programme and make it 
possible to draw on finance from this source for investment in funds operating in the field of 
technology transfer. 

Pozměňovací návrh 3
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, technologií a 
výsledků výzkumu. 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 včas a  
úsporně podílet. Vnější hodnocení 
zdůraznila, že je třeba posílit horizontální 
úlohu při poskytování evropských 
podpůrných služeb ve prospěch podniků, 
jako například Euro Info Centres (EIC) 
nebo Innovation Relay Centres (IRC). 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 a na 
veřejných nabídkových řízeních po celé 
Evropě. Hodnocení rovněž zdůraznila 
nutnost usnadnit spolupráci mezi Komisí 
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a MSP. V této souvislosti je nutné zaručit, 
aby veřejné prostředky byly využívány 
transparentně v zájmu účinného 
poskytování evropských podpůrných služeb. 

Odůvodnění

In the past, the EIC and IRC have shown themselves to be useful contact points for SMEs. The 
new tendering procedure for business support networks, scheduled for 2006, should draw on 
existing experience and should be used as an opportunity for administrative simplification. 
Accordingly we need to ensure that efficient operations are not hampered by disproportionate 
reporting obligations. Participation in the dissemination of recent research results, and 
support for SMEs in their access to Europe-wide public tendering procedures, should also 
form part of the networks’ activities. Both are of great importance for the innovation process 
and the expansion of a firm’s business operations.  

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 20a) (nový)

(20a) Komise by měla přikládat zvláštní 
význam podpoře MSP v okrajových 
regionech EU. Z tohoto důvody by mělo být 
v nejokrajovějších regionech podporováno 
zakládání podniků a vytváření inovačních 
podpůrných služeb a sítí.  

Odůvodnění

The European networks for the promotion of innovation mainly operate in large urban areas, 
spreading their benefits on a small scale. Importance should also be attached to promoting 
these networks in the most remote regions of the EU so that SMEs can exploit any 
opportunities that present themselves.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 30a) (nový)

(30a) Pro posílení konkurenceschopnosti 
Evropy a vytvoření jednotné informační 
společnosti by měly být upřednostňovány
digitální technologie, jejichž hlavním cílem 
je  překlenout „digitální rozdíly“ mezi 
regiony a sociálními skupinami.  
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Odůvodnění

As with many of the basic Lisbon policies, it is vital both for European competitiveness and 
social cohesion to bridge the digital divide between regions and social groups. No European 
citizen should be excluded from the information society.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 42a) (nový)

(42a) V blízké budoucnosti vzroste 
poptávka po čistých technologiích a 
obnovitelných zdrojích energie. Cílem 
průmyslu EU by mělo být celosvětově
vedoucí postavení v této oblasti činností. 
Podniky, které se rychleji přizpůsobí 
přísnějším standardům v oblasti životního 
prostředí, získají rozhodující výhody. 

Odůvodnění

The development of clean technologies and renewable sources of energy should be a prime 
EU objective since it is these that will give European enterprises a significant competitive 
edge in the future.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 1 odst. 2

2. Rámcový program přispěje ke 
konkurenceschopnosti a inovativnímu 
potenciálu Společenství jako pokročilé 
znalostní společnosti s udržitelným 
rozvojem na základě vyváženého 
hospodářského růstu a s vysoce 
konkurenceschopným sociálně tržním 
hospodářstvím s vysokou úrovní ochrany
a zlepšením kvality životního prostředí.

2. Rámcový program přispěje ke 
konkurenceschopnosti a inovativnímu 
potenciálu Společenství jako pokročilé 
znalostní společnosti, která  ve vysoce 
konkurenceschopném sociálně tržním
hospodářství dosahuje stabilního 
hospodářského růstu, a tak zaručuje
vysokou úroveň sociální ochrany a 
standardů v oblasti životního prostředí. 
Klade proto zvláštní důraz na podporu MSP
a inovační zhodnocení výsledků výzkumu.

Odůvodnění

Simplification and clarification of wording.

Pozměňovací návrh 8
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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, výslovně  však podporuje 
inovativní uplatňování výsledků výzkumu a 
vývoje v podnikání.

Odůvodnění

The application of research and development results in entrepreneurial production processes 
and marketable products is crucial when exploiting the innovation potential.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 4 písm. d)

d) dalším třetím zemím, umožní-li to 
dohody.

vypouští se

Odůvodnění

Extending the programme to cover the whole world is beyond the financial scope of the 
programme and will mean that urgent tasks cannot be tackled properly.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 5 odst. 2

2. Změny ročních pracovních programů 
uvedených v odstavci 1 týkající se 
rozpočtových rozdělení přesahujících 
1 milion EUR je nutné přijímat v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 46 odst. 2. 

2. Změny ročních pracovních programů 
uvedených v odstavci 1 týkající se 
rozpočtových rozdělení přesahujících 
1 milion EUR mohou nabýt platnosti pouze 
po konzultaci s Evropským parlamentem.

Odůvodnění

In this way major programme and budget changes will be subject to public scrutiny.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 6 odst. 1 písm. b)

b) sítě umožňující spolupráci různých 
zúčastněných stran;

b) sítě umožňující spolupráci různých 
zúčastněných stran, především síť Euro 
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Info Centres v Evropské unii; 

Odůvodnění

The Euro Info Centre network already has experience in this field and so can also provide 
assistance for small businesses.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 6 odst. 1 písm. d)

d) analýzy, vývoj a koordinace politik se 
zúčastněnými zeměmi;

vypouští se

Odůvodnění

Concentrating funding on the essential tasks means reducing the number of applicants.

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

f) podpora společných činností členských 
států nebo regionů;

f) vytvoření prostředí příznivého pro 
spolupráci MSP;

Odůvodnění

Concentration of funding for  SMEs and desirable environment to develop innovative SMEs' 
activities.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 6 odst. 1 písm. h)

h) twinning mezi orgány na vnitrostátní 
a regionální úrovni.

h) spolupráce nevládních institucí, které 
zastupují malé a střední podniky, nebo 
jejich sdružení na vnitrostátní a regionální 
úrovni.

Odůvodnění

The promotion of innovation in businesses should take priority and so it makes better sense to 
support institutions close to the businesses than just to promote twinning between authorities.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 8 odst. 5
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5. Hlavní výsledky průběžného 
a závěrečného hodnocení rámcového 
programu a jeho specifických programů 
sdělí Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, evropskému Hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

5. Hlavní výsledky roční prováděcí zprávy a 
průběžného a závěrečného hodnocení 
rámcového programu a jeho specifických 
programů sdělí Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, evropskému 
Hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů.

Odůvodnění

In order to decide yearly the necessary funding and budgetary conditions, the EP as budget 
authority should be informed regularly about the state of play of implementation.

Pozměňovací návrh 16
Hlava I článek 9a (nový)

Článek 9a
Postup při podávání žádostí

1. Komise vypracuje jednoduchý a 
nebyrokratický postup pro podávání 
žádostí, který v rámci první, stručně 
sestavené standardizované žádosti umožní 
zhodnotit, zda je projekt pro podporu 
způsobilý, dříve než k žádosti bude nutné
přiložit podrobné podklady.
2. Lhůta pro vydání stanoviska Komise ve 
zjednodušeném postupu, tj. od podání 
první stručné žádosti do rozhodnutí, činí 
dva měsíce.
3. Účastníci, kteří předloží podrobné 
podklady ihned, nesmí být odkázáni na
zjednodušený postup pro podávání žádostí.
4. V rámci zjednodušeného postupu pro 
podávání žádostí Komise povolí dodatečnou 
dvouměsíční lhůtu, která MSP umožní 
účast na programech podpory Evropské 
unie bez složitých administrativních 
postupů.
5. Tento postup se vztahuje na všechny 
programy, které spadají pod rámcový
program.

Odůvodnění

The application procedure for businesses must be simply designed, to avoid creating undue 
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hurdles that might discourage the use of innovation funding. A simplified procedure makes 
special sense for small businesses as unnecessary further work is avoided if project funding is 
turned down.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 10 odst. 2 písm. b)

b) vytvoření prostředí, jež bude příznivé pro 
spolupráci MSP; 

b) vytvoření prostředí, jež bude příznivé pro 
spolupráci MSP, při spolupráci jak na
vnitrostátní, tak  hlavně na přeshraniční 
úrovni;

Odůvodnění

Cross-border cooperation between SMEs needs stepping up. Both national cooperation as 
well as cross-border cooperation are equally important for the promotion of entrepreneurship 
and innovation.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 10 odst. 2 písm. d)

d) kulturu podnikavosti a inovací; d) podporu podnikavosti a podnikatelských 
dovedností;

Odůvodnění

Entrepreneurship and entrepreneurial skills are essential to create innovation in industry.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 10 odst. 2 písm. e)

e) hospodářskou a správní reformu 
související s podnikáním a inovacemi.

e) odstranění byrokratických překážek a 
vytvoření odpovídajících podmínek.

Odůvodnění

Concentration on the entrepreneurial part of the programme.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 11 úvod

Opatření související s přístupem MSP k 
finančním prostředkům pro zahájení 

Opatření související s přístupem MSP 
k finančním prostředkům pro zahájení 
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podnikání a pro jejich růst, jakož i pro 
investice do inovačních činností, včetně 
ekologických inovací, mohou zahrnovat:

podnikání a pro jejich růst, pro investice do 
inovačních činností, včetně ekologických 
inovací, a internacionalizaci jejich 
obchodní činností mohou zahrnovat:

Odůvodnění

Promoting the internationalisation of SMEs should also be an explicit objective of the 
financial instruments. In practice, the difficulties involved in cross-border investment projects 
are often exacerbated because specific additional risks arising from the SMEs’ foreign 
activity cannot be shared. The internationalisation of SMEs is clearly a task for the EU if ever 
there was one, given its cross-border nature, and should therefore be promoted not only by 
advisory services but also financially. 

Pozměňovací návrh 21
Čl. 12 písm. ba) (nové)

ba) posilování spolupráce mezi 
inovativními MSP v celé Evropě s cílem
založit spolupracující výzkumná střediska, 
která budou podporovat inovaci a 
špičkovou technologii;

Odůvodnění

Research is one of the foundations on which efforts to boost innovation should be based. 
SMEs in similar sectors could cooperate through cost-sharing to finance effectively the 
innovation of research establishments to provide them with a continuous input of new, 
innovative ideas.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 12 písm. c)

c) podporu a usnadňování mezinárodní
obchodní spolupráce.

c) podporu přeshraniční obchodní 
spolupráce v rámci evropského jednotného
trhu a spolupráci s podniky třetích zemí 
s cílem posílit propojení obchodu a investic.

Odůvodnění

Internationalising or Europeanising entrepreneurial activity will encourage competitiveness.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 13 písm. d)

d) podporu služeb pro nadnárodní přenos d) podporu služeb pro nadnárodní přenos 
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vědomostí a technologií a pro řízení 
duševního a průmyslového vlastnictví; 

vědomostí a technologií, pro rozšiřování 
inovačních myšlenek mezi MSP v celé EU, 
a pro vytvoření odpovídajících záruk na
ochranu práv duševního a průmyslového 
vlastnictví;

Odůvodnění

Given that there have already been delays in establishing a Community patent, leaving 
European enterprises, and particularly SMEs, unprotected, the dissemination and transfer of 
knowledge and innovative ideas should be accompanied by appropriate measures to 
safeguard intellectual and industrial property rights.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 14 písm. c)

c) podporu vývoje politik a spolupráce mezi 
účastníky, včetně vnitrostátních 
a regionálních vedoucích pracovníků 
v rámci programů.

c) podporu vývoje politik a spolupráce mezi 
účastníky.

Odůvodnění

The support should go not to advisory companies or consultancies but to innovation-oriented 
businesses.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 14 písm. ca) (nové)

ca) podporu mobility lidských zdrojů mezi 
MSP a vědeckými středisky za účelem 
výměny poznatků a osvědčených postupů.

Odůvodnění

A better combination of entrepreneurship and innovation culture calls for greater and 
improved interaction between research and industry. This can be taken further by promoting 
contacts between scientists and entrepreneurs in order to exchange views and practices.  

Pozměňovací návrh 26
Článek 15

Hospodářská a správní reforma související 
s podnikáním a inovacemi

vypouští se

Opatření ve věci hospodářské a správní 
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reformy související s podnikáním 
a inovacemi mohou zahrnovat:
a) sběr údajů, vyhodnocování 
a sledování výkonu, jakož i vývoj 
a koordinaci politiky;
b) příspěvky k definování a podpoře 
strategií konkurenceschopnosti 
souvisejících s odvětvími průmyslu 
a služeb;
c) podporu vzájemného vzdělávání za 
účelem dosažení výsledků nejvyšší kvality 
ve vnitrostátních a regionálních správních 
orgánech.

Odůvodnění

Supporting economic and administrative reform is a national task and therefore comes under 
the subsidiarity rule.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 16 odst. 1

1. Finanční nástroje Společenství je nutné 
uplatňovat s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k finančním 
prostředkům v určitých fázích jejich 
životního cyklu: počáteční fáze, zahájení 
podnikání, rozšíření působnosti a převod 
(přechod) podniku. Do rozsahu těchto 
nástrojů se zahrnou investice ze strany MSP 
do technologického vývoje, inovací, přenosu 
technologií atd.

1. Finanční nástroje Společenství je nutné 
uplatňovat s cílem usnadnit malým 
a středním podnikům přístup k finančním 
prostředkům v určitých fázích jejich 
životního cyklu: počáteční fáze, zahájení 
podnikání, rozšíření působnosti a převod 
(přechod) podniku. počáteční fáze, zahájení 
podnikání, rozšíření působnosti a převod 
(přechod) podniku. Do rozsahu těchto 
nástrojů se zahrnou investice ze strany MSP 
do technologického vývoje, inovací, přenosu 
technologií a přeshraniční rozšíření jejich 
obchodních aktivit.

Odůvodnění

The competitiveness and innovative effort of businesses in the European single market needs 
strengthening.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 17 odst. 2 druhý pododstavec

Zaprvé GIF1, nástroj zaměřený na prvotní 
investice (počáteční fáze a zahájení 

Zaprvé GIF1, nástroj zaměřený na prvotní 
investice (počáteční fáze a zahájení 
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podnikání). Zaměří se na investice do 
specializovaných fondů rizikového kapitálu, 
jako např. fondů pro fázi záběhu, fondů 
regionálně činných, fondů zaměřených na 
určitá odvětví, technologie nebo 
vědeckotechnické aspekty, jakož i fondů 
spjatých s obchodními líhněmi a dále 
poskytujících kapitál malým a středním 
podnikům. Může rovněž investovat do fondů 
a investičních nástrojů podporovaných 
investory „business angels“.

podnikání). Zaměří se na investice do 
specializovaných fondů rizikového kapitálu, 
jako např. fondů pro fázi záběhu, fondů 
regionálně činných, fondů zaměřených na 
určitá odvětví, technologie nebo 
vědeckotechnické aspekty, jakož i fondů 
spjatých s obchodními líhněmi a dále 
poskytujících kapitál malým a středním 
podnikům. GIF 1 může investovat do fondu 
zakladatelského kapitálu, startovního 
kapitálu a do fondu na podporu přenosu 
technologií, které jsou financovány 
výhradně nebo převážně vládami a/nebo 
veřejnými (podpůrnými) zařízeními, nebo u 
kterých jsou soukromí investoři 
upřednostňováni před veřejnými investory, 
pokud jsou tyto fondy / programy 
spravovány podle zásad tržního 
hospodářství. Může rovněž investovat do 
fondů a investičních nástrojů podporovaných 
investory „business angels“ jakož i do 
pilotních projektů v oblasti přenosu 
technologie.

Odůvodnění

Die ETF-Startkapitalfazilität, die der GIF 1 im Rahmen des Mehrjahresprogramms 
vorausging, wurde in den letzten Jahren sehr selten in Anspruch genommen, da es an privaten 
Kapitalgebern fehlte, die bereit waren, den erforderlichen Anteil von 50% des in den 
betreffenden Fonds investierten Kapitals zu übernehmen. Um das Funktionieren der GIF 1 zu 
gewährleisten, sollte sie für öffentliche Kapitalgeber geöffnet werden.
Die GIF 1 sollte auch im Bereich des Technologietransfers eingesetzt und ihr Schwerpunkt 
auf Pilotprojekte gelegt werden, da die Finanzierungslücke in diesem Bereich nicht mit 
Mitteln aus dem Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation geschlossen 
werden kann. 

Pozměňovací návrh 29
Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec

První – a) financování dluhu prostřednictvím 
úvěrů nebo leasingu – umenší obtíže, se 
kterými se setkávají obzvláště MSP, 
potřebují-li si zajistit přístup k finančním 
prostředkům, a to v důsledku toho, že 
finanční instituce s investicemi do činností 
souvisejících s vědomostmi, jako např. 
technologickým vývojem, inovacemi či 

a) financování dluhu prostřednictvím úvěrů 
nebo leasingu – umenší obtíže, se kterými se 
setkávají obzvláště MSP, potřebují-li si 
zajistit přístup k finančním prostředkům, a to 
v důsledku toho, že finanční instituce 
s investicemi do činností souvisejících 
s vědomostmi, jako např. technologickým 
vývojem, inovacemi či přenosem technologií 
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přenosem technologií, spojují vyšší 
nebezpečí, jakož i v důsledku nedostatku 
potřebného zajištění.

nebo při přeshraničním rozšiřování jejich 
obchodních aktivit, spojují vyšší nebezpečí, 
jakož i v důsledku nedostatku potřebného 
zajištění.

Odůvodnění

Small businesses face particular funding difficulties when they expand their business activity 
into neighbouring countries, as financial institutions scale up their risk assessment or the 
information available on the investment area is inadequate.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 20 odst. 2 úvodní část

2.  Pro účely odstavce 1 lze finanční 
podporu poskytovat partnerům účastnícím se 
na sítích, a to zejména za účelem 
poskytování:

2. Na základě stávajícího marketingu a 
odborných znalostí evropských podpůrných 
sítí, jako jsou např. Euro Info Centre (EIC) 
a Innovation Relay Centre (IRC), jsou  
obchodní poradenské společnosti vyzvány k 
úzké spolupráci a k poskytování služeb
uvedených v odstavci 1 pro podniky, a to 
zejména MSP. Finanční podporu lze 
poskytovat partnerům účastnícím se na 
sítích, a to zejména za účelem poskytování::

Odůvodnění

The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 20 odst. 2 písm. a)

a) informací, zpětné vazby a služeb 
obchodní spolupráce; 

a) informací, podpory, zpětné vazby a služeb 
obchodní spolupráce, jak nabízí síť Euro 
Info Centre (EIC) za účelem zlepšení 
profesionality managementu MSP;

Odůvodnění

In the light of Basel II, new rating procedures and the need for closer cooperation between 
business and the capital market, it is necessary for the management, business strategy and 
business presentation of SMEs to be placed on a more professional basis in order to improve 
access to funds. The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.
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Pozměňovací návrh 32
Čl. 20 odst. 2 písm. b)

b) služeb přenosu inovací, technologií a
vědomostí; 

b) služeb přenosu v oblasti inovací, 
technologií, vědomostí a výsledků výzkumu
jak nabízí síť Euro Info Centre (EIC);

Odůvodnění

Knowledge of recent research results is of key importance for a business’s own innovation 
process. The network partners should participate in the dissemination and utilisation of the 
results of research. The existing experience of EICs and IRCs should be put to use. 

Pozměňovací návrh 33
Čl. 20 odst. 2 písm.c)

c) služeb podporujících účast MSP na 
rámcovém programu Společenství pro 
technologický výzkum a rozvoj..

c) služeb podporujících účast MSP na 
rámcovém programu Společenství pro 
technologický výzkum a rozvoj a 
podporujících přístup MSP k nabídkovým 
řízením po celé Evropě.

Odůvodnění

Participation in public tendering procedures enables SMEs to extend their business activities. 

Pozměňovací návrh 34
Čl. 20 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) specializované poznatky, které skutečně 
odpovídají praktickým potřebám MSP při 
zavádění inovačních technologií;

Odůvodnění

Taking innovative action often requires specialised information and knowledge which SMEs 
have difficulty accessing owing to their limited resources and lack of specialist personnel. The 
contribution of the European networks could be very important in this area.

Pozměňovací návrh 35
Čl. 20 odst. 2 písm. cb) (nové)

cb) služeb pro předávání technologií a 
nových poznatků z oblasti vědy a výzkumu 
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pro MSP. 

Odůvodnění

The promotion of innovative ideas from the scientific field to industry will give a greater 
impulse to innovative measures. Owing to their limited opportunities for obtaining 
information, SMEs in particular should be encouraged through the European networks to 
come into contact with new, innovative ideas in the fields of research and technology which 
they will subsequently implemement.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 20 odst. 3

3.Partnery pro účast na sítích vybere Komise 
prostřednictvím výzev k podávání návrhů ve 
vztahu k různým službám uvedeným v odst. 
2 písm. a), b) a c). V návaznosti na takovéto 
výzvy k podávání návrhů může Komise s 
vybranými partnery účastnícími se na sítích 
uzavřít rámcovou smlouvu o partnerství, 
která stanoví typ nabízené činnosti, postup 
pro poskytování dotací partnerům a 
všeobecná práva a povinnosti každé smluvní 
strany. Rámcové partnerství může zahrnovat 
celé období trvání programu. 

3. Partnery pro účast na sítích vybere 
Komise prostřednictvím výzev k podávání 
návrhů ve vztahu k různým službám 
uvedeným v odst. 2 písm. a), b) a c). Při tom
obzvláště zohlední příslušné zkušenosti 
žadatelů s koncepcí a prováděním služeb 
podpory pro podniky, zejména MSP, v 
oblasti přeshraničního rozšiřování jejich 
obchodních aktivit. V návaznosti na 
takovéto výzvy k podávání návrhů může 
Komise s vybranými partnery účastnícími se 
na sítích uzavřít rámcovou smlouvu 
o partnerství, která stanoví typ nabízené 
činnosti, postup pro poskytování dotací 
partnerům a všeobecná práva a povinnosti 
každé smluvní strany. Rámcové partnerství 
může zahrnovat celé období trvání 
programu.

Odůvodnění

The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 21 odst. 2 úvodní část

2. Skupina spolupracujících programů 
může být způsobilá pro podporu 
Společenství, jestliže tyto programy:

2. Společné provádění několika programů 
může být způsobilé pro podporu 
Společenství, jestliže tyto programy:
a) jsou jednotlivě řízeny orgány veřejné 
moci na vnitrostátní úrovni nebo na nižší než 
vnitrostátní úrovni:
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Odůvodnění

Simpler and clearer wording.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 21 odst. 2 písm. b)

b) společně zahrnují alespoň tři zúčastněné 
země; a

b) zahrnují zúčastněné strany alespoň ze 
dvou zúčastněných zemí.

Odůvodnění

Omezení minimálně na dvě zúčastněné země je dostačující pro to, aby mohlo být dosaženo 
požadovaného účinku.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 21 odst. 3

3. Způsobilé skupiny spolupracujících 
programů mohou prostřednictvím výzev 
Společenství k podávání návrhů získat 
podporu.

3. Způsobilé skupiny spolupracujících 
programů mohou získat podporu.

Odůvodnění

Zjednodušení textu.

Pozměňovací návrh 40
Čl. 21 odst. 4

4.Podporu lze poskytovat vybraným 
skupinám spolupracujících programů s cílem 
přidat hodnotu celé skupině nebo jedné či 
více specifickým činnostem v rámci 
skupiny, vytvořit synergii mezi 
spolupracujícími programy nebo zajistit 
příslušné kritické množství. 

4. Podporu lze poskytovat vybraným 
skupinám spolupracujících programů s cílem 
přidat hodnotu celé skupině nebo jedné či 
více specifickým činnostem v rámci 
skupiny, vytvořit synergii mezi 
spolupracujícími programy nebo zajistit 
příslušné kritické množství. Při tom by měla 
vzniknout  jasná přidaná hodnota pro 
evropský inovační prostor.

Odůvodnění

This should entail discernible added value for the European area of innovation.
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Pozměňovací návrh 41
Čl. 23 název

Twinning mezi orgány na vnitrostátní 
a regionální úrovni

Twinning mezi hospodářskými 
organizacemi na vnitrostátní a regionální 
úrovni

Odůvodnění

Ziel ist die Förderung der Innovationen im unternehmerischen Bereich, daher sollten die 
Mittel hierauf beschränkt sein. Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren 
Organisationen kann dies unterstützen.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 23 odst. 1

1. Twinningové činnosti lze zřizovat na 
základě výzev k podávání návrhů 
vnitrostátním kontaktním místům s cílem 
umožnit cílenou správní spolupráci. Tato 
místa mohou po dohodě s příslušnými 
vnitrostátními nebo regionálními orgány 
následně určit hlavního experta nebo tým 
expertů. 

1. Twinningové činnosti mezi 
hospodářskými organizacemi lze zřizovat 
na základě výzev k podávání návrhů 
vnitrostátním kontaktním místům s cílem 
umožnit cílenou správní spolupráci.  Tato 
místa mohou po dohodě s příslušnými 
vnitrostátními nebo regionálními orgány 
následně určit hlavního experta nebo tým 
expertů.

Odůvodnění

Ziel ist die Förderung der Innovationen im unternehmerischen Bereich, daher sollten die 
Mittel hierauf beschränkt sein. Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren 
Organisationen kann dies unterstützen.

Pozměňovací návrh 43
Čl. 23 odst. 2

2. Komise přezkoumá pracovní plán 
vytvořený hlavním expertem nebo týmy 
expertů a veřejným správám může udělit 
dotace.

2. Komise přezkoumá pracovní plán 
vytvořený hlavním expertem nebo týmy 
expertů a zúčastněným organizacím může 
udělit dotace.

Odůvodnění

The aim is to support innovation in the entrepreneurial field, so funding should be confined to 
that. Cooperation between businesses and their organisations is likely to support this aim.
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Pozměňovací návrh 44
Čl. 23 odst. 3

3. Twinningové činnosti mohou být ze 
strany Komise doprovázeny ústředními 
podpůrnými službami.

vypouští se

Odůvodnění

The aim is to support innovation in the entrepreneurial field, so funding should be confined to 
that. Cooperation between businesses and their organisations is likely to support this aim.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 24 úvodní část

Komise může provést tato opatření: Komise pravidelně provádí tato opatření: 

Odůvodnění

This will ensure that the programme is monitored and there is regular information on its 
implementation and impact.

Pozměňovací návrh 46
Čl. 24 písm. ba) (nové)

ba) hodnocení práce podniku a podpora
inovací spolu s přijetím kvantitativních cílů 
a pravidelným předkládáním příslušné 
zprávy; 

Odůvodnění

The evaluation of the work of the SME support networks is important. It can be carried out by 
adopting quantitative targets which may be compared with the support services for these 
networks hitherto. These targets could be accompanied by a report evaluating the work of the 
networks and added value.

Pozměňovací návrh 47
Čl. 24 odst. 1a (nový)

Výsledky jsou zveřejňovány.
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Odůvodnění

This will ensure that the programme is monitored and there is regular information on its 
implementation and impact.

Pozměňovací návrh 48
Článek 25

Pracovní program podrobně stanoví cíle a 
priority, provozní harmonogramy, jakož i 
pravidla pro účast a kritéria výběru a 
hodnocení opatření uvedených v článcích 16 
až 23. 

Pracovní program podrobně stanoví cíle 
a priority, provozní harmonogramy, jakož 
i pravidla pro účast a kritéria výběru 
a hodnocení opatření uvedených 
v článcích 16 až 23. Cíle a priority musí být 
definovány tak, aby bylo i nadále možné
přizpůsobit se budoucímu vývoji a novým  
prioritám. Pravidla a kritéria by měla být 
vypracovávána společně se 
zainteresovanými stranami a musí být pro 
všechny transparentní, jasná a 
srozumitelná.

Odůvodnění

Only a flexible programme can ensure optimum use of the budget over the relatively long 
(seven-year) period. It must remain possible to re-allocate the financial instruments to other 
purposes in the light of new developments. Accordingly the criteria must be comprehensible 
and transparent for all interested parties and participants. This will facilitate the submission 
of good quality applications with a chance of success, and enhance the take-up of the 
instrument in question.

Pozměňovací návrh 49
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 a podniky, posilování 
důvěry v nové technologie a otevřenosti 
vůči nim a podněcování diskuze na 
celoevropské úrovni o nových trendech 
informačních a komunikačních technologií.

Odůvodnění

The objective of awareness-raising campaigns and other projects in the ICT programme 
should be to promote an open attitude on the part of citizens towards technological 
innovations. The use of new and promising procedures is often hampered by an unwarranted 
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reluctance and apprehensiveness. 

Pozměňovací návrh 50
Čl. 28 písm.ca) a cb) (nové)

ca) omezování byrokracie díky podpoře
moderních elektronických služeb;  
cb) posílení stimulů pro MSP s cílem
osvojit si nový operativní model, jehož 
základem je elektronický obchod, a který 
bude mít rovněž náležitou infrastrukturu 
pro bezpečné provádění elektronických 
transakcí.   

Odůvodnění

Less red tape will make procedures significantly easier for SMEs. At the same time, e-
commerce is crucial to the viability of European SMEs. However, it is essential to lay down 
high security standards for e-commerce to gain the confidence of European citizens.

Pozměňovací návrh 51
Článek 30

Program na podporu politiky informačních a 
komunikačních technologií lze provádět 
prostřednictvím projektů, osvědčených 
postupů a tématických sítí, včetně činností 
pro široce pojaté zkoušení a demonstrace 
inovativních veřejných služeb v 
celoevropském měřítku. 

Program na podporu politiky informačních 
a komunikačních technologií lze provádět 
prostřednictvím projektů, osvědčených 
postupů a tématických sítí, včetně činností 
pro široce pojaté zkoušení a demonstrace 
inovativních veřejných služeb 
v celoevropském měřítku. Prostřednictvím 
nabídkových řízení po celé Evropě a kritérií 
pro nabídková řízení, která zohledňují 
MSP, se umožní MSP účast na projektech 
společného zájmu.

Projekty, osvědčené postupy a tématické sítě 
se zaměří na podněcování rozšíření a 
nejlepšího využití řešení založených na
inovativních informačních a komunikačních 
technologiích, zejména pro služby v 
oblastech veřejného zájmu. Podpora 
Společenství rovněž usnadní koordinaci a 
provádění činností pro vývoj informační 
společnosti napříč členskými státy.

Projekty, osvědčené postupy a tématické sítě 
se zaměří na podněcování rozšíření 
a nejlepšího využití řešení založených na 
inovativních informačních a komunikačních 
technologiích, zejména pro služby 
v oblastech veřejného zájmu. Přitom je 
nutné zajistit, aby použití služeb 
informačních a komunikačních technologií 
skutečně přispělo ke zjednodušení a 
zefektivnění veřejných administrativních 
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struktur a postupů. Podpora Společenství 
rovněž usnadní koordinaci a provádění 
činností pro vývoj informační společnosti 
napříč členskými státy.

Odůvodnění

Participation in public tendering procedures will permit SMEs to expand their business 
activities. Accordingly the tendering criteria must be such that SMEs are not de facto 
excluded by inappropriately-sized lots or excessive requirements for official certificates. As 
part of the competitiveness programme, the ICT provisions should also target small and 
medium-sized businesses.  
Services such as those in the field of eGovernment or eHealth must not merely reproduce the 
existing administrative and communication processes in electronic form, but must 
demonstrably contribute to simplifying, speeding up and increasing the  efficiency of these 
processes. 

Pozměňovací návrh 52
Čl. 31 odst. 2 pododstavec 2

Společenství může ve prospěch rozpočtu 
projektů uvedených v odst. 1 písm. a) udělit 
podporu do výše 50 % jejich celkových 
nákladů. Vícenáklady orgánů veřejného 
sektoru lze hradit do výše 100 %.

Společenství může ve prospěch rozpočtu 
projektů uvedených v odst. 1 písm. a) udělit 
podporu do výše 50 % jejich celkových 
nákladů. 

Odůvodnění

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest. 100 % grants create incentives to misuse public funds. Placing public-
sector bodies at an advantage is a breach of the European Union’s competition rules.

Pozměňovací návrh 53
Čl. 31 odst. 3 pododstavec 2

Příspěvek Společenství pro opatření 
stanovená v odst. 1 písm. b) je možné 
poskytnout do výše přímých nákladů 
považovaných za nezbytné nebo vhodné pro 
dosažení specifických cílů dané činnosti. 

Příspěvek Společenství pro opatření 
stanovená v odst. 1 písm. b) je možné 
poskytnout do výše 50 % přímých nákladů 
považovaných za nezbytné nebo vhodné pro 
dosažení specifických cílů dané činnosti.

Odůvodnění

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest (see justification to Amendment 34).
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Pozměňovací návrh 54
Čl. 31 odst. 4 pododstavec 2

Podpora tématických činností se bude týkat
způsobilých vícenákladů na koordinaci a 
uplatňování sítě. Na základě účasti 
Společenství mohou být hrazeny způsobilé 
vícenáklady těchto opatření..

Podporu tématických činností bude tvořit 
50 % způsobilých vícenákladů na koordinaci 
a uplatňování sítě. Na základě účasti 
Společenství mohou být hrazeny způsobilé 
vícenáklady těchto opatření.

Odůvodnění

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest (see justification to Amendment 34).

Pozměňovací návrh 55
Čl. 33 písm. b)

b) porady expertů z veřejných orgánů a 
zúčastněných stran, konference a další akce; 

b) porady expertů z veřejných orgánů se 
zástupci MSP a dalších zúčastněných stran, 
konference a další akce;

Odůvodnění

Only the active involvement of SMEs is likely to ensure that measures in the ICT domain are 
designed in a business-friendly way.

Pozměňovací návrh 56
Článek 36

Pracovní program podrobně stanoví cíle a 
priority, opatření potřebná pro jejich 
provádění, provozní harmonogramy a 
stanoví kritéria hodnocení a výběru 
prováděcích opatření v souladu s cíli 
uvedenými v článku 26. 

Pracovní program podrobně stanoví cíle 
a priority, opatření potřebná pro jejich 
provádění, provozní harmonogramy 
a stanoví kritéria hodnocení a výběru 
prováděcích opatření v souladu s cíli 
uvedenými v článku 26. Cíle a priority musí 
být definovány tak, aby bylo i nadále možné 
přizpůsobit se budoucímu vývoji a novým  
prioritám. Pravidla a kritéria by měla být 
vypracovávána společně se 
zainteresovanými stranami a musí být pro 
všechny transparentní, jasná a 
srozumitelná.
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Odůvodnění

Making the best possible use of the budget funds over the relatively long period of seven years 
can be ensured only by giving the programme a flexible shape. It must remain possible to 
reallocate the financial instruments to other purposes in the event of new developments. At the 
same time the criteria must be realistic and transparent to all interested parties and 
participants. This will facilitate effective and successful applications for, and subsequent use 
of, the instrument concerned. 

Pozměňovací návrh 57
Kapitola III

Program Inteligentní energie – Evropa Program Inteligentní energie

Odůvodnění

As this is a European framework programme there is no need to add the word ‘Europe’.

Pozměňovací návrh 58
Čl. 37 odst. 2 písm. b)

b) podporu nových a obnovitelných zdrojů 
energie a podporu diverzifikace energie; 

b) podporu nových a obnovitelných zdrojů 
energie a podporu diverzifikace energie při 
zachování stávajících čistých zdrojů 
energie; 

Odůvodnění

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.

Pozměňovací návrh 59
Čl. 38 písm. b)

b) navýšit investice členských států do 
nových a nejúčinnějších technologií v 
oblasti energetické účinnosti, obnovitelných 
zdrojů energie a diverzifikace energie, a to 
rovněž v dopravě, překonáním propasti mezi 
úspěšnou demonstrací inovativních 
technologií a jejich účinným zavedením na 
trh v širokém měřítku, s cílem zvýšit objem 

b) navýšit investice členských států do 
nových a nejúčinnějších technologií 
v oblasti energetické účinnosti, 
obnovitelných zdrojů energie a diverzifikace 
energie při zachování stávajících čistých 
zdrojů energie, a to rovněž v dopravě, 
překonáním propasti mezi úspěšnou 
demonstrací inovativních technologií a jejich 
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investic veřejného a soukromého sektoru, 
podporovat klíčové strategické technologie, 
snížit náklady, zvýšit zkušenost s 
fungováním trhu a přispět ke snížení 
finančních rizik a dalších vnímaných rizik a 
překážek, jež tento typ investic brzdí; 

účinným zavedením na trh v širokém 
měřítku, s cílem zvýšit objem investic 
veřejného a soukromého sektoru, 
podporovat klíčové strategické technologie, 
snížit náklady, zvýšit zkušenost 
s fungováním trhu a přispět ke snížení 
finančních rizik a dalších vnímaných rizik 
a překážek, jež tento typ investic brzdí;

Odůvodnění

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.

Pozměňovací návrh 60
Čl. 40 písm. a)

a) podporu nových a obnovitelných zdrojů 
energie pro centralizovanou i 
decentralizovanou výrobu elektrické a 
tepelné energie, jakož i podporu 
diverzifikace zdrojů energie, s výjimkou 
činností popsaných v článku 41;

a) podporu nových a obnovitelných zdrojů 
energie pro centralizovanou 
i decentralizovanou výrobu elektrické 
a tepelné energie, jakož i podporu 
diverzifikace zdrojů energie při zachování 
stávajících čistých zdrojů energie, 
s výjimkou činností popsaných v článku 41;

Odůvodnění

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.

Pozměňovací návrh 61
Čl. 43 písm. ea) (nové)

ea) vytváření a finanční zajištění sítí, které 
se zaměřují na podporu inovačních 
technologií v oblasti energetiky a na 
poskytování informací o výhodách těchto 
technologií, jako např. Organizace pro 
podporu energetických technologií (OPET), 
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Odůvodnění

The operation of appropriately organised networks will facilitate and make more effective the 
exchange of best practices and the dissemination of know-how relating to new, viable sources 
of energy.

Pozměňovací návrh 62
Článek 45

Pracovní program stanoví pravidla pro 
jednotlivé specifické činnosti a specifická 
opatření pro provádění cílů stanovených v 
článku 37, prováděcí opatření, jakož i 
opatření pro financování a pravidla pro 
účast. Určí příslušná kritéria pro výběr, 
přičemž zohlední cíle programu Inteligentní 
energie – Evropa, a stanoví předběžný 
harmonogram pro provádění pracovního 
programu, zejména pokud jde o obsah výzev 
k podávání návrhů. 

Pracovní program stanoví pravidla pro 
jednotlivé specifické činnosti a specifická 
opatření pro provádění cílů stanovených 
v článku 37, prováděcí opatření, jakož 
i opatření pro financování a pravidla pro 
účast. Určí příslušná kritéria pro výběr, 
přičemž zohlední cíle programu Inteligentní 
energie, a stanoví předběžný harmonogram 
pro provádění pracovního programu, 
zejména pokud jde o obsah výzev 
k podávání návrhů. Pravidla, opatření a 
kritéria by měla být vypracovávána 
společně se zainteresovanými stranami a 
musí být pro všechny transparentní, jasná a 
srozumitelná.

Odůvodnění

Clear and transparent rules, measures and criteria will facilitate the submission of good-
quality and promising proposals by those concerned.

Pozměňovací návrh 63
Příloha II bod 2.C. GIF 1

Mechanismus GIF 1 investuje do 
zprostředkovatelských fondů rizikového 
kapitálu, které investují do MSP, od jejichž 
založení neuplynulo více než 10 let, 
zpravidla začínají od fáze financování pre-A 
(založení podniku) a A (zahájení činnosti) a 
v případě potřeby poskytují následné 
investice. Maximální úhrnná investice do 
zprostředkovatelského fondu rizikového 
kapitálu činí 25 % celkového kapitálu 
drženého v příslušném fondu, anebo až 50 % 
v případě nových fondů, u kterých je 

Mechanismus GIF 1 investuje do 
zprostředkovatelských fondů rizikového 
kapitálu, které investují do MSP, od jejichž 
založení neuplynulo více než 10 let, 
zpravidla začínají od fáze financování pre-A 
(založení podniku) a A (zahájení činnosti) a 
v případě potřeby poskytují následné 
investice. Maximální úhrnná investice do 
zprostředkovatelského fondu rizikového 
kapitálu činí 25 % celkového kapitálu 
drženého v příslušném fondu, anebo až 50 % 
v případě nových fondů, u kterých je 
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pravděpodobné, že budou hrát obzvlášť 
silnou katalytickou roli ve vývoji trhů s 
rizikovým kapitálem pro určitou technologii 
či v určité oblasti, nebo jako investiční 
nástroje investorů „business angels“. 
Maximální úhrnná investice do 
zprostředkovatelského fondu rizikového 
kapitálu činí 50 % v případech, kdy se fond 
investičně zaměřuje na MSP činné v oblasti 
ekologických inovací. Alespoň 50 % 
kapitálu investovaného do jakéhokoliv fondu 
musí poskytnout investoři, kteří vyvíjejí 
svou činnost za okolností odpovídajících 
běžným tržním podmínkám (podle „zásady 
investora v podmínkách tržního 
hospodářství“), nehledě na právní povahu a 
vlastnickou strukturu investorů, kteří tuto 
část kapitálu poskytují. Závazek v žádném 
fondu nesmí překročit 30 milionů EUR. 
Mechanismus GIF1 smí investovat společně 
s vlastními zdroji EIF nebo zdroji v 
mandátní správě EIB nebo jinými zdroji 
spravovanými EIF.

pravděpodobné, že budou hrát obzvlášť 
silnou katalytickou roli ve vývoji trhů 
s rizikovým kapitálem pro určitou 
technologii či v určité oblasti, nebo jako 
investiční nástroje investorů „business 
angels“. Maximální úhrnná investice do 
zprostředkovatelského fondu rizikového 
kapitálu činí 50 % v případech, kdy se fond 
investičně zaměřuje na MSP činné v oblasti 
ekologických inovací. Alespoň 50 % 
kapitálu investovaného do jakéhokoliv fondu 
musí poskytnout investoři, kteří vyvíjejí 
svou činnost za okolností odpovídajících 
běžným tržním podmínkám (podle „zásady 
investora v podmínkách tržního 
hospodářství“), nehledě na právní povahu a 
vlastnickou strukturu investorů, kteří tuto 
část kapitálu poskytují. Usiluje se o co 
možné nejvyšší zapojení soukromých 
investorů. Závazek v žádném fondu nesmí 
překročit 30 milionů EUR. Mechanismus 
GIF1 smí investovat společně s vlastními 
zdroji EIF nebo zdroji v mandátní správě 
EIB nebo jinými zdroji spravovanými EIF.

Odůvodnění

Under MAP the use of the ETF Start-up Scheme, the forerunner to GIF1, proved 
unsatisfactory. The reason was a shortage of private investors, who have to provide the 
required 50 % of the capital. Consequently under CIP, unlike under MAP, opening up to 
public investors – as the Commission wording here proposes – should be trialled with the 
involvement of as many private investors as possible, so as to achieve better use of GIF1. 

Pozměňovací návrh 64
Příloha II bod 3.C. druhý pododstavec

Financování nabývání hmotných a 
nehmotných aktiv, včetně inovačních 
činností, technologického vývoje a nabývání 
licencí, je způsobilé.

Financování nabývání hmotných a 
nehmotných aktiv, včetně inovačních 
činností, technologického vývoje, zahájení 
přeshraničních obchodních aktivit a 
nabývání licencí, je způsobilé . 

Odůvodnění

The aim of internationalising small businesses should also be an explicit aim of the financial 
instruments. In business practice the funding of SMEs’ cross-border investment projects is 
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often made difficult as specific additional risks of operating abroad cannot be shared by 
SMEs.  Internationalising small businesses is a quintessentially EU task because of its cross-
border nature and as such should also be promoted financially – and not just by providing 
advisory services.

Pozměňovací návrh 65
Příloha III písm. a) úvod

a) Informace, zpětná vazba a služby 
obchodní spolupráce 

a) Informace, zpětná vazba a služby 
obchodní spolupráce (služby doposud 
poskytované sítí Euro Info Centres - EIC)

Pozměňovací návrh 66
Příloha III písm. a) odrážka 7a (nová)

– podpora přístupu MSP k veřejným 
zakázkám vyhlášeným v rámci 
celoevropského nabídkového řízení.

Odůvodnění

Supporting small businesses with access to public tender contracts in Europe opens up 
additional business opportunities for companies and promotes competition and use of the 
European single market.

Pozměňovací návrh 67
Příloha III písm. c) odrážka 2

–pomoc MSP s identifikací jejich potřeb ve 
vědeckotechnické oblasti a nalezením 
partnerů s podobnými potřebami,

pomoc MSP s identifikací jejich potřeb ve 
vědeckotechnické oblasti a nalezením 
partnerů s podobnými potřebami a při 
zprostředkovávání/hledání poskytovatelů 
služeb ve vědeckotechnické oblasti;

Odůvodnění

SMEs also need contractual assistance when seeking RTD service providers.


