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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. V zásade je zriadenie rámcového programu pre inovačnú a konkurenčnú schopnosť (2007-
2013) so zameraním na malé a stredné podniky vítané. Novým programom sa nielen 
zhrnú určité programy, ale sa stanovia aj nové ťažiská.

2. Pretože napriek plánovanému rozpočtu prostriedkov vo výške 4.212,6 mil. EUR tvorí 
tento program iba asi desatinu celkového rozpočtu na výskum, je treba dbať na to, aby 
prostriedky podpory boli použité v prevažnej časti pre podniky a nie pre administratívne 
úlohy alebo organizácie.

3. Hlavný cieľ rámcového programu CIP by mal spočívať v podpore malých a stredných 
podnikov(MSP), ktoré rozvíjajú inovačné myšlienky vo výrobných procesoch 
a privádzajú ich k pripravenosti na trh. Práve tento „transformačný proces“ vyžaduje 
cielenú podporu, pretože mnoho technologicky náročných nápadov a vedeckých prác 
nekončia ako produkty vhodné pre trh.

4. Povinnosti výkazníctva a kontroly, ako aj štatistiky sa majú obmedziť na nevyhnutne 
potrebnú mieru, aby bolo učinené zadosť požiadavke odbúravania byrokracie.

5. Zhrnutie 9 existujúcich programov podpory do CIP je vyslovene vítané. Tým je možné 
znížiť správne náklady a uľahčiť prístup malých a stredných podnikov k programom 
podpory Európskej únie.

6. Oblasť „Inteligentné energie“ sa zaoberá celkovým inovačným potenciálom 
v energetickom sektore. Je vítaná podpora inovácií pri obnoviteľných zdrojoch energie 
a energetickej hospodárnosti, tie však predstavujú iba časť sektora energetiky. Rovnakým 
spôsobom sa majú podporovať inovácie pri ťažobnej technike, systémovej technike, vo 
výmennom sektore, ako aj vo všetkých existujúcich energetických odvetviach.

7. Opatrenia na podporu podnikateľského ducha a podnikateľských schopností nie sú 
zamerané len na zakladateľov nových podnikov, ale na všetky stredné podniky 
s potenciálom rastu.

8. Cieľ posilniť konkurencieschopnosť podnikov prostredníctvom internacionalizácie/ 
europeizácie je vítaný. MSP tvoria podnikateľskú inováciu tým, že sú stimulované 
k tomu, aby intenzívnejšie využívali výhody európskeho vnútorného trhu.

9. Postup žiadania pre podniky sa musí dať realizovať jednoducho a rýchlo, aby nevznikali 
zbytočné náklady a straty času. Práve pre MSP by malo byť možné zvoliť si zjednodušené 
podávanie žiadostí tým, že najprv stačí podať prihlasovací formulár a po pozitívnej 
odpovedi najneskôr po dvoch mesiacoch odovzdať všetky ďalšie požadované informácie. 
Alternatívne môžu podať podniky všetky informácie aj priamo, aby podľa možnosti 
ušetrili čas medzi podaním žiadosti a vyplatením prostriedkov podpory. Pre podávanie 
žiadostí spoločných projektov by mali v zásade stačiť účastníci z dvoch krajín.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci žiada Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
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ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 10

(10) Aby sa zabezpečilo, že limitované 
financovanie vyrovnalo so zlyhaniami trhu 
a vyhnúť sa narušeniam trhu, malo by byť 
financovanie z rámcového programu 
v súlade s pravidlami o štátnej pomoci 
Spoločenstva, sprievodnými nástrojmi 
a definíciou MSP priamo na mieste 
v Spoločenstve.

(10) Financovanie z rámcového programu by 
malo byť v súlade s pravidlami o štátnej 
pomoci Spoločenstva, sprievodnými 
nástrojmi a definíciou MSP, ktorú používa 
Spoločenstvo.

Odôvodnenie

Concentration on the main conditions for funding.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 17

(17) Trhové finančné nástroje Spoločenstva 
založené na obchode pre MSP dopĺňajú 
a posilňujú finančné modely na vnútroštátnej 
úrovni. Môžu podporovať súkromné 
investovanie na vytváranie nových 
inovačných spoločností a môžu podporovať 
spoločnosti s potenciálom vysokého rastu 
v ich fáze expanzie, aby znížili zistený 
schodok vlastného kapitálu. Môžu zlepšovať 
prístup existujúcich MSP k pôžičkovým 
finančným prostriedkom na činnosti, ktoré 
podporujú ich konkurencieschopnosť 
a potenciál rastu.

(17) Trhové finančné nástroje Spoločenstva 
pre MSP dopĺňajú a posilňujú finančné 
modely na vnútroštátnej úrovni. Môžu 
podporovať súkromné investovanie na 
vytváranie nových inovačných spoločností 
a môžu podporovať spoločnosti 
s potenciálom vysokého rastu v ich fáze 
expanzie, aby znížili zistený schodok 
vlastného kapitálu. Môžu zlepšovať prístup 
existujúcich MSP k pôžičkovým finančným 
prostriedkom na činnosti, ktoré podporujú 
ich konkurencieschopnosť a potenciál rastu.
Môžu zlepšiť prístup MSP k rizikovému 
kapitálu pre činnosti zamerané na 
uplatnenie výsledkov výskumu na produkty, 
ktoré sa dokážu presadiť na trhu. Za týmto 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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účelom by mala Európska komisia zvážiť, 
či a do akej miery by mohli finančné 
nástroje Programu pre podnikateľskú 
iniciatívu a inováciu čerpať z  prostriedkov 
Siedmeho rámcového výskumného
programu.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 20

(20) Služby na podporu podnikania 
a inovácie zohrávajú významnú úlohu 
v zabezpečovaní prístupu MSP 
k informáciám týkajúcich sa fungovania 
a príležitostí vnútorného trhu tovaru 
a služieb, ako aj cezhraničného prenosu 
inovácie, poznatkov a technológie.
Zohrávajú tiež kľúčovú úlohu v uľahčení 
prístupu MSP k informáciám o právnych 
predpisoch Spoločenstva, ktoré sa na nich 
uplatňujú a o budúcich právnych predpisoch, 
na ktoré sa môžu pripraviť a prispôsobiť 
z hľadiska nákladov. Vonkajšie hodnotenia 
zdôrazňujú, že horizontálna úloha v šírení 
podporných služieb európskeho obchodu by 
sa mala posilniť. To sa týka šírenia 
informácií o programoch Spoločenstva 
a podpory účasti MSP v takýchto 
programoch, najmä účasti MSP v rámcovom 
programe Spoločenstva pre výskum, 
technologický rozvoj a demonštračné 
činnosti. Hodnotenia zdôrazňujú tiež 
dôležitosť uľahčenia interakcie medzi 
Komisiou a MSP.

(20) Služby na podporu podnikania 
a inovácie zohrávajú významnú úlohu 
v zabezpečovaní prístupu MSP 
k informáciám týkajúcich sa fungovania 
a príležitostí vnútorného trhu tovaru 
a služieb, ako aj cezhraničného prenosu 
inovácie, poznatkov, technológií 
a výsledkov výskumu. Zohrávajú tiež 
kľúčovú úlohu v uľahčení prístupu MSP 
k informáciám o právnych predpisoch 
Spoločenstva, ktoré sa na nich uplatňujú 
a o budúcich právnych predpisoch, na ktoré 
sa môžu pripraviť a prispôsobiť z hľadiska 
nákladov. Externé hodnotenia zdôrazňujú, že 
horizontálna úloha pri poskytovaní
podporných služieb európskeho obchodu, 
ako napríklad európske infocentrá (EIC)
alebo centrá výmeny inovácii (IRC), by sa 
mala posilniť. To sa týka šírenia informácií 
o programoch Spoločenstva a podpory účasti 
MSP v takýchto programoch, najmä účasti 
MSP v rámcovom programe Spoločenstva 
pre výskum, technologický rozvoj 
a demonštračné činnosti, ako aj na 
verejných súťažiach v rámci Európy.
Hodnotenia zdôrazňujú tiež dôležitosť 
uľahčenia interakcie medzi Komisiou 
a MSP. Pritom je potrebné zabezpečiť 
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transparentnosť vo využívaní verejných 
prostriedkov z hľadiska efektívnej činnosti 
európskych podporných služieb.

Odôvodnenie

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.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 20 a (nové)

(20a) Komisia by mala pripisovať osobitnú 
dôležitosť podpore  MSP v odľahlých 
oblastiach EÚ. Je preto potrebné 
stimulovať podporu podnikov a služby a 
siete na podporu inovácie aj v 
naodľahlejších regiónoch.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 30 a (nové)

(30a) Za účelom posilnenia 
konkurencieschopnosti Európy a 
vytvorenia jednotnej informačnej 
spoločnosti je potrebné dať prednosť 
počítačovej technológii, s hlavným cieľom 
uzatvoriť digitálnu priepasť medzi 
regiónmi a vrstvami obyvateľstva.

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 42 a (nové)

(42a) Dopyt po čistých technológiách a 
obnoviteľných zdrojoch energie sa v blízkej 
budúcnosti zvýši. Priemyselné podniky EÚ 
sa musia snažiťo  prevzatie celosvetovo 
vedúcej pozície v týchto činnostiach.
Podniky, ktoré sa rýchlejšie prispôsobia 
prísnejším ekologickým normám, budú 
mať rozhodujúcu výhodu.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1 odsek 2

2. Rámcový program prispieva 
konkurencieschopným a inovačným 
kapacitám Spoločenstva ako spoločnosti, 
založenej na zvýšených poznatkoch s trvalo 
udržateľným rozvojom založeným na 
vyváženom hospodárskom raste a vysoko 
konkurenčnej sociálnej trhovej ekonomike 
s vysokou úrovňou ochrany a zlepšovania 
kvality životného prostredia.

2. Rámcový program prispieva 
konkurencieschopným a inovačným 
kapacitám Spoločenstva ako spoločnosti s 
pokrokovými poznatkami, ktorá dosahuje 
trvalý hospodársky rast v rámci 
mimoriadne konkurencieschopnej sociálnej 
trhovej ekonomiky,  a tým dokáže 
zabezpečiť vysokú úroveň sociálnej ochrany
a ekologických noriem. Pritom kladie 
osobitný dôraz na podporu MSP a 
inovatívneho využívania výsledkov 
výskumu.

Odôvodnenie

Simplification and clarification of wording.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 1 odsek 3

3. Rámcový program nezahŕňa výskum a 
aktivity technického rozvoja vykonávané v 
súlade s článkom 166 Zmluvy. 

3. Rámcový program nezahŕňa činnosti 
v oblasti výskumu a technologického 
rozvoja vykonávané v súlade s článkom 166 
Zmluvy, výslovne však podporuje inovačné 
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podnikateľské presadzovanie výsledkov 
výskumu a vývoja. 

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 4 písm. (d)

(d) iné tretie krajiny, ak to dohody 
povoľujú.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 5 odsek 2

2. Zmeny a doplnenia ročných pracovných 
programov uvedených v odseku 1, 
týkajúcich sa rozpočtových prostriedkov 
vyšších ako 1 milión eur sa prijmú v súlade 
s postupom uvedeným v článku 46 ods. 2.

2. Zmeny a doplnenia ročných pracovných 
programov uvedených v odseku 1, ktoré sa 
týkajú pridelenia rozpočtových prostriedkov 
vyšších ako 1 milión EUR, môžu 
nadobudnúť účinnosťaž po konzultácii s 
Európskym parlamentom.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 6 odsek 1 písm. (b)

(b) siete spájajúce rôznych účastníkov; (b) siete spájajúce rôznych účastníkov;
najmä sieť európskych inforcentier v 
Európskej únii;

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 6 odsek 1 písm. (d)

(d) analýzy politík, rozvoj a koordinácia so 
zúčastnenými krajinami;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 6 odsek 1 písm. (f)

(f) podpora spoločným činnostiam 
členských štátov a regiónov;

(f) vytvorenie vhodného prostredia na 
spoluprácu medzi MSP;

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 6 odsek 1 písm. (h)

(h) twinning medzi orgánmi na národnej a 
regionálnej úrovni. 

(h) spolupráca s mimovládnymi 
inštitúciami zastupujúcimi malé a stredné 
podniky alebo ich združenia na národnej a 
regionálnej úrovni.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 8 odsek 5

5. Komisia oznámi hlavné výsledky 
priebežných a záverečných hodnotení 
rámcového programu a osobitných 
programov Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

5. Komisia oznámi výročnú správu o 
realizácii, ako aj hlavné výsledky  
priebežných a záverečných hodnotení 
rámcového programu a osobitných 
programov Európskemu parlamentu, Rade, 
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výboru a Výboru regiónov. Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Názov I, článok 9 a (nový)

Článok 9a
Postup podávania žiadostí

1. Európska komisia vytvorí jednoduchý a 
nebyrokratický postup podávania žiadostí, 
ktorý uchádzačom poskytne možnosť, aby 
sa oprávnenosť ich projektu na podporu 
hodnotila v úvodnej, stručnej žiadosti skôr, 
než predložia podrobné podklady k žiadosti.
2. Lehota pre stanovisko Komisie v 
zjednodušenom  konaní  od doručenia 
predbežnej žiadosti a rozhodnutím je dva 
mesiace.
3. O uchádzačoch, ktorí rovno predložia 
úplné podklady, sa nemôže rozhodovať v  
zjednodušenom postupe podávania žiadostí. 
4. V súlade s postupom zjednodušeného 
podávania žiadostí povolí Komisia 
dodatočnú dvojmesačnú lehotu, ktoré MSP 
umožní uchádzať sa o podporné programy 
Európskej únie bez nadmernej byrokracie.
5. Tento postup platí pre všetky programy, 
ktoré tvoria súčasť rámcového programu.

Odôvodnenie

The application procedure for businesses must be simply designed, to avoid creating undue 
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 10 odsek 2 písm. (b)
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(b) vytváranie priaznivého prostredia na 
spoluprácu MSP;

(b) vytváranie priaznivého prostredia na 
spoluprácu MSP, a to tak na národnej, ale 
najmä cezhraničnej úrovni;

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 10 odsek 2 písm. (d)

(d) kultúru podnikania a inovácie; (d) podpora podnikateľského ducha a 
podnikateľských schopností;

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 10 odsek 2 písm. (e)

(e) hospodársku a administratívnu reformu 
spojenú s podnikaním a inováciou.

(e) odbúranie byrokratických prekážok a 
tvorbu primeraných podmienok.

Odôvodnenie

Concentration on the entrepreneurial part of the programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 11 úvodná časť

Činnosti, ktoré sa týkajú prístupu k 
financiám na začatie činnosti a rast MSP a
na investície do inovačných aktivít, vrátane 
ekologickej inovácie môžu zahŕňať:

Činnosti, ktoré sa týkajú prístupu k 
financiám na začatie činnosti a rast MSP,  na 
investície do inovačných aktivít, vrátane 
ekologickej inovácie, a na 
internacionalizáciu ich obchodnej činnosti 
môžu zahŕňať:
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 12 písm. (b a) (nové)

(ba) podporu spolupráce medzi inovačnými 
MSP v celej Európe s cieľom vytvoriť 
vzájomne spolupracujúce výskumné centrá 
podporujúce inováciu a špičkové 
technológie;

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 12 písm. (c)

(c) podporu a uľahčovanie medzinárodnej
podnikateľskej spolupráce.

(c) podporu a uľahčovanie cezhraničnej
podnikateľskej spolupráce v rámci 
európskeho jednotného trhu a s podnikmi z 
tretích krajín na posilnenie obchodných a 
investičných vzťahov .

Odôvodnenie

Internationalising or Europeanising entrepreneurial activity will encourage competitiveness.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 13 písm. (d)

(d) podporu služieb pre nadnárodný transfer 
vedomostí a technológie a pre riadenie
duševného a priemyselného vlastníctva;

(d) podporu služieb pre nadnárodný transfer 
vedomostí a technológie, na šírenie 
inovatívnych nápadov medzi MSP v rámci 
celej EÚ a pre poskytovanie vhodných 
zábezpek na ochranu duševných a 
priemyselných vlastníckych práv.·
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 14 písm. (c)

(c) podporovanie rozvoja politiky 
a spolupráce medzi aktérmi, vrátane 
národných a regionálnych programových 
manažérov.

(c) podporovanie rozvoja politických 
opatrení a spolupráce medzi aktérmi.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 14 písm. (c a) (nové)

(ca) podpora mobility ľuských zdrojov 
medzi MSP a vedeckým centrami za účelom 
výmeny názorov a overených postupov.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 15

Článok 15
Hospodárska a administratívna reforma 
spojená s podnikaním a inováciou

vypúšťa sa

Činnosti, ktoré sa týkajú hospodárskej a 
administratívnej reformy spojenej s 
podnikaním a inováciou, môžu zahŕňať:
(a) zhromažďovanie dát, analýzu 
a monitorovanie výkonnosti a rozvoj 
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a koordináciu politiky;
(b) prispievanie k definovaniu 
a presadzovaniu stratégií 
konkurencieschopnosti v odvetví priemyslu 
a služieb;
(c) podporovanie vzájomného učenia medzi 
národnými a regionálnymi správami 
s cieľom zdokonalenia.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 16 odsek 1

1. Finančné nástroje Spoločenstva sa 
používajú s cieľom zjednodušiť prístup 
k financiám pre MSP v určitých fázach ich 
životného cyklu: predštartovacia fáza, 
štartovacia fáza, rast podniku a prevod 
vlastníctva. Investície MSP do činností, 
akými sú technologický rozvoj, inovácia a
technologický transfer, patria medzi 
nástroje.

1. Finančné nástroje Spoločenstva sa 
používajú s cieľom zjednodušiť prístup k 
financiám pre MSP v určitých fázach ich 
životného cyklu: predštartovacia, 
štartovacia, rastová fáza a prevod 
vlastníctva. Investície MSP do činností, 
akými sú technologický rozvoj, inovácia 
a technologický transfer a rozširovanie 
podnikateľskej činnosti za hranice patria k 
týmto nástrojom.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 17 odsek 2 pododsek 2

Prvá časť, nazývaná FRI1, pokrýva 
investovanie do počiatočného štádia 
(predštartovacia a štartovacia fáza).
Zameriava sa na investície do špeciálnych 
rizikových kapitálových fondov, ako sú 
fondy na počiatočný rozvoj, regionálne 
fondy, fondy zamerané na zvláštne sektory, 
technológie alebo VTD a fondy prepojené s 
inkubátormi, ktoré poskytujú kapitál MSP.
FRI môže taktiež spoluinvestovať do fondov 

Prvá časť, nazývaná FRI1, pokrýva 
investovanie do počiatočného štádia 
(predštartovacia a štartovacia fáza).
Zameriava sa na investície do špeciálnych 
rizikových kapitálových fondov, ako sú 
fondy na počiatočný rozvoj, regionálne 
fondy, fondy zamerané na zvláštne sektory 
alebo technológie a fondy prepojené  
inkubátormi, ktoré poskytujú kapitál MSP.
FRI 1 môže investovať do fondov so 
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a investičných prostriedkov propagovaných
neformálnymi investormi.

základným, počiatočným kapitálom a do 
fondov na podporu transferu technológií, 
ktoré sú financované výhradne alebo 
prevažne vládami a/alebo  verejnými 
(podpornými) zariadeniami, alebo do 
fondov, v ktorých majú súkromní investori 
výhradné postavenie voči verejným 
investorom, pokiaľ sú tieto fondy/programy 
spravované v zmysle zásad trhového 
hospodárstva. FRI môže taktiež 
spoluinvestovať do fondov a investičných 
nástrojov financovaných neformálnymi 
investormi, ako aj do pilotných projektov v 
oblasti transferu technológií.
 

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 18 odsek 2 pododsek 2

Prvá časť, a) financovanie dlhov 
prostredníctvom pôžičiek alebo lízingu, 
redukuje konkrétne problémy MSP, ktorým 
čelia pri získavaní financií, pretože 
investície do činností spojených 
s vedomosťami, ako sú technologický 
rozvoj, inovácia a technologický transfer, sa 
vnímajú ako vysoko rizikové a podniky 
nedisponujú dostatočnou záruku.

Prvá časť, a) financovanie dlhov 
prostredníctvom pôžičiek alebo lízingu, 
redukuje konkrétne problémy MSP, ktorým 
čelia pri získavaní financií, pretože 
investície do činností spojených 
s vedomosťami, ako sú technologický 
rozvoj, inovácia a technologický transfer 
alebo rozširovanie ich podnikateľskej 
činnosti za hranice, sa vnímajú ako vysoko 
rizikové a podniky nedisponujú dostatočnou 
zárukou.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 20 odsek 2 úvodná časť

2. Na účely odseku 1 sa finančná podpora 
udeľuje sieťovým partnerom, ktorí 
poskytujú najmä tieto služby:

2. Využívajúc preukázané marketingové a 
odborné znalosti a zručnosti existujúcich 
podporných sietí pre podniky, ako sú 
európske infocentrá (EIC) a centrá výmeny 
inovácii (IRC), od poradenských centier pre 
podnikateľov sa očakáva, že budú úzko 
spolupracovať a poskytovať služby uvedené 
v odseku 1 podnikom, najmä MSP.
Finančná podpora sa udeľuje sieťovým 
partnerom, ktorí poskytujú najmä tieto 
služby:

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 20 odsek 2 písm. (a)

(a) Služby pre informovanie, spätnú väzbu 
a obchodnú spoluprácu;

(a) Služby pre informovanie, podporu, 
spätnú väzbu a obchodnú spoluprácu,  ako 
ich poskytujú európske inforcentrá (EIC), 
tak, aby sa manažment MPS mohol oprieť 
o profesionálnejšie základy;

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 20 odsek 2 písm. (b)

(b) Služby na prenos inovácií, technológií a
poznatkov;

(b) Služby v oblasti prenosu inovácií, 
technológií a poznatkov a výsledkov 
výskumu, ako ich poskytujú európske 
infocentrá (EIC);
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 20 odsek 2 písm. (c)

c) Služby, ktoré podporujú účasť MSP na 
rámcovom programe Spoločenstva pre VTD.

c) Služby, ktoré podporujú účasť MSP na 
rámcovom programe Spoločenstva pre VTD 
a podporujú prístup MSP k verejným 
súťažiam vypísaným v celej Európe.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 20 odsek 2 písm. (c a) (nové)

(ca) Špeciálne poznatky, ktoré reálne 
spĺňajú  praktické potreby MSP pri 
prijímaní špičkových technológií;

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 20 odsek 2 písm. (c b) (nové)

(cb) Služby spojené s odovzdávaním 
technológií a nových nápadov z oblasti vedy 
a výskumu MSP.

Odôvodnenie

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 
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they will subsequently implemement.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 20 odsek 3

3. Komisia vyberie sieťových partnerov 
prostredníctvom výzvy na predloženie 
návrhov podľa jednotlivých služieb 
uvedených v odseku 2 písm. a), b) a c). Po 
týchto výzvach na predloženie návrhov 
Komisia uzavrie dohodu o rámcovom 
partnerstve s vybranými sieťovými 
partnermi, ktorá presne stanoví typ 
ponúkaných činností, postup na udeľovanie 
grantu týmto partnerom a všeobecné práva 
a povinnosti každej strany. Rámcové 
partnerstvo môže pokrývať celé obdobie 
trvania programu.

3. Komisia vyberie sieťových partnerov 
prostredníctvom výzvy na predloženie 
návrhov podľa jednotlivých služieb 
uvedených v odseku 2 písm. a), b) a c).
Pripisuje tým mimoriadny význam 
odborným skúsenostiam uchádzačov pri 
navrhovaní a realizácii podporných služieb 
pre podniky, najmä pre MSP, v oblasti 
rozširovania ich podnikateľskej činnosti za 
hranice. Po týchto výzvach na predloženie 
návrhov Komisia uzavrie rámcovú dohodu o 
partnerstve s vybranými sieťovými 
partnermi, ktorá presne stanoví typ 
ponúkaných činností, postup na udeľovanie 
grantu týmto partnerom a všeobecné práva 
a povinnosti každej strany. Dohoda o 
rámcovom partnerstve môže pokrývať celé 
obdobie trvania programu. 

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 21 odsek 2 úvodná časť

2. Skupina spolupracujúcich programov 
môže byť oprávnená na podporu 
Spoločenstva, ak:

2. Spoločná realizácia viacerých programov 
programov môže byť oprávnená na podporu 
Spoločenstva, ak:

Odôvodnenie

Simpler and clearer wording.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 21 odsek 2 písm. (b)

(b) sú v nej začlenené najmenej tri krajiny; a (b) zahŕňa uchádzačov z najmenej dvoch 
zúčastnených krajín; a
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Odôvodnenie

A minimum of two participating countries is sufficient to bring about the desired effect.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 21 odsek 3

3. Po výzvach na predloženie návrhov 
Spoločenstva, môžu vybrané oprávnené 
skupiny spolupracujúcich programov využiť 
podporu.

3. Vybrané oprávnené skupiny 
spolupracujúcich programov môžu využiť 
podporu.

Odôvodnenie

Simpler wording.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 21 odsek 4

4. Podpora sa môže udeliť vybraným 
skupinám spolupracujúcich programov 
s cieľom pridať hodnotu celej skupine alebo 
jednej alebo viacerým osobitným činnostiam 
v rámci skupiny, vytvoriť súlad medzi 
spolupracujúcimi programami alebo 
zabezpečiť kritické množstvo.

4. Podpora sa môže udeliť vybraným 
skupinám spolupracujúcich programov 
s cieľom pridať hodnotu celej skupine alebo 
jednej alebo viacerým osobitným činnostiam 
v rámci skupiny, vytvoriť synergie medzi 
spolupracujúcimi programami alebo 
zabezpečiť kritické množstvo. Malo by sa to 
prejaviť vo viditeľnej pridanej hodnote pre 
európsky inovačný priestor. 

Odôvodnenie

This should entail discernible added value for the European area of innovation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 23 názov

Twinning medzi orgánmi na národnej a 
regionálnej úrovni

Partnerstvá medzi hospodárskymi 
organizáciami na národnej a regionálnej 
úrovni 

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 23 odsek 1

1. S cieľom umožniť cielenú administratívnu 
spoluprácu sa môžu zavádzať twinningové 
činnosti na základe výziev na predloženie 
návrhov adresovaných národným 
kontaktným miestam. Tieto môžu následne 
určiť vedúceho experta alebo skupinu 
expertov na základe dohody s príslušnými 
národnými a regionálnymi orgánmi.

1. S cieľom umožniť efektívnu 
administratívnu spoluprácu sa môžu 
zakladať na základe výziev na predloženie
návrhov adresovaných národným 
kontaktným miestam partnerstvá medzi 
hospodárskymi organizáciami. Tieto 
kontaktné miesta môžu následne určiť 
vedúceho experta alebo skupinu expertov na 
základe dohody s príslušnými národnými 
a regionálnymi orgánmi.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 23 odsek 2

2. Komisia preskúma pracovný plán 
vyhotovený vedúcim expertom alebo 
skupinami expertov a môže poskytnúť grant 
verejným správam.

2. Komisia preskúma pracovný plán 
vyhotovený vedúcim expertom alebo 
skupinou expertov a môže poskytnúť grant 
zúčastneným organizáciám.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 23 odsek 3

3. Komisia môže poskytovať centrálne 
podporné služby pre partnerstvá medzi 
orgánmi.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 24 úvodná časť

Komisia zaručuje nasledovné:
:

Komisia sa pravidelne zaväzuje:

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 24 písm. (b a) (nové)

(ba) Hodnotenie práce podniku a služieb 
na podporu inovácie prostredníctvom 
prijatia kvantitatívnych cieľov a 
vypracovanie  pravidelnej  správy na túto 
tému;

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 24, odsek 1 a (new)

Výsledky sa zverejňujú.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 25

Pracovný program podrobne stanovuje ciele 
a priority, časové harmonogramy ako aj 
pravidlá účasti a kritériá výberu 

Pracovný program podrobne stanovuje ciele 
a priority, časové harmonogramy, ako aj 
pravidlá účasti a kritériá výberu 
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a hodnotenia opatrení uvedených v článkoch 
16 až 23.

a hodnotenia opatrení uvedených v článkoch 
16 až 23.
Ciele a priority musia byť vymedzené tak, 
aby sa aj do budúcnosti  zabezpečila 
možnosťich prispôsobenia ďalšiemu 
rozvoju a novým prioritám . Pravidlá a 
kritéria, ktoré musia byť transparentné, 
jasné a pochopiteľné, budú zúčastnené 
strany navrhovaťspoločne.

Odôvodnenie

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.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 28 písm. (c)

(c) propagovanie a zvyšovanie povedomia 
o príležitostiach a výhodách, ktoré prináša 
IKT občanom a podnikateľskej sfére 
a podnecovanie diskusií na európskej úrovni 
o novo sa objavujúcich trendoch IKT.

(c) propagovanie a zvyšovanie povedomia o 
príležitostiach a výhodách, ktoré prináša 
IKT občanom a podnikateľskej sfére, 
posilnenie dôvery v nové technológie a 
otvorenosti pre ne a podnecovanie diskusií 
na európskej úrovni o novo sa objavujúcich 
trendoch IKT.

Odôvodnenie

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 
reluctance and apprehensiveness.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 28 písm. (c a) a (c b) (nové)

ca) zníženie byrokratickej náročnosti 
podporou moderných elektronických 
služieb;
cb) zintenzívnenie impulzov pre MSP tak, 
aby si osvojili nový pracovný postup, 
ktorého základom je elektronický obchodný 
styk s  primeranou infraštruktúrou na 
ochranu bezpečnosti  elektronických 
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transakcií.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 30

Program podpory politiky IKT sa môže 
zaviesť prostredníctvom projektov, činností 
o najlepších postupoch a tematických sietí 
vrátane akcií na preskúšanie a predvedenie 
inovačných verejných služieb 
s paneurópskym rozmerom v širšom 
rozmere.

Program podpory politiky IKT sa môže 
zaviesť prostredníctvom projektov, činností 
o najlepších postupoch a tematických sietí 
vrátane akcií na preskúšanie a predvedenie 
inovačných verejných služieb v 
celoeurópskom rozmere. Verejnými 
súťažami v rámci Európy a spravodlivými 
kritériami sa MSP umožní účasť na 
projektoch  spoločného záujmu.

Cieľom projektov, činností o najlepších 
postupoch a tematických sietí je podporovať 
šírenie a správne využitie inovačných riešení 
založených na IKT, najmä pre služby 
v oblasti verejného záujmu. Podpora od 
Spoločenstva tiež uľahčuje koordináciu 
a realizáciu akcií pre rozvoj informačnej 
spoločnosti vo všetkých členských štátoch.

Cieľom projektov, činností o najlepších 
postupoch a tematických sietí je podporovať 
šírenie správne a správne využitie 
inovačných riešení založených na IKT, 
najmä pre služby v oblasti verejného 
záujmu. Pritom je potrebné zabezpečiť, aby 
využívanie služieb IKT skutočne viedlo k 
zjednodušeniu a zefektívneniu štruktúr a 
procesov vo verejnej správe. Podpora od 
Spoločenstva tiež uľahčuje koordináciu 
a realizáciu činností pre rozvoj informačnej 
spoločnosti vo všetkých členských štátoch.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
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Článok 31 odsek 2 pododsek 2

Spoločenstvo môže na rozpočet projektov 
uvedených v ods. 1 bod a udeliť grant do 
maximálnej výšky 50 % z ich celkových 
nákladov. Orgány verejného sektora môžu 
získať 100 % úhradu dodatočných nákladov.

Spoločenstvo môže pre nich udeliť granty vo 
výške maximálne 50 % z celkových 
nákladov.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 31 odsek 3 pododsek 2

Príspevok od Spoločenstva na opatrenia 
uvedené v ods. 1 bod b sa obmedzuje na 
priame náklady považované za nevyhnutné 
alebo primerané na dosiahnutie špecifických 
cieľov akcie.

Príspevok od Spoločenstva na projekty 
uvedené v odseku 1 písmeno b) sa 
obmedzuje na 50 % priamych nákladov 
považovaných za nevyhnutné alebo 
primerané na dosiahnutie špecifických 
cieľov činnosti.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 31 odsek 4 pododsek 2

Podpora pre tematické aktivity sa vzťahuje 
na dodatočné oprávnené náklady na 
koordináciu a realizáciu siete. Podiel 
Spoločenstva môže pokryť dodatočné 
oprávnené náklady na tieto opatrenia.

Podpora pre tematické aktivity sa skladá z 
grantov až do výšky 50 % oprávnených  
dodatočných nákladov na koordináciu a 
realizáciu siete. Podiel Spoločenstva môže 
pokryť dodatočné oprávnené náklady na 
tieto opatrenia.

Odôvodnenie

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest (see justification to Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 33 písm. (b)

(b) stretnutia odborníkov z verejných 
inštitúcií a zainteresovaných strán, 
konferencie a iné podujatia;

(b) stretnutia odborníkov z verejných 
inštitúcií a zástupcov MSP a ostatných
zainteresovaných strán, konferencie a iné 
podujatia;

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 36

Pracovný program podrobne popisuje ciele 
a priority, opatrenia potrebné na ich 
realizáciu, operačné harmonogramy 
a vymedzuje kritéria na posúdenie a výber 
realizačných opatrení v súlade s cieľmi 
stanovenými v článku 26.

Pracovný program podrobne stanovuje ciele 
a priority, opatrenia potrebné na ich 
realizáciu, operačné harmonogramy a 
vymedzuje kritériá na posúdenie a výber 
realizačných opatrení v súlade s cieľmi 
stanovenými v článku 26. Ciele a priority 
musia byť vymedzené tak, aby sa aj do 
budúcnosti  zabezpečila možnosťich 
prispôsobenia ďalšiemu rozvoju a novým 
prioritám . Pravidlá a kritéria, ktoré musia 
byť transparentné, jasné a pochopiteľné, 
budú zúčastnené strany navrhovať 
spoločne.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Kapitola III názov

Program „Inteligentná energia - Európa“ Program „Inteligentná energia“

Odôvodnenie

As this is a European framework programme there is no need to add the word ‘Europe’.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 37 odsek 2 písm. (b)

(b) propagáciu nových a obnoviteľných 
zdrojov energie a podporu pre diverzifikáciu 
energie;

(b) propagáciu nových a obnoviteľných 
zdrojov energie a podporu pre diverzifikáciu 
energie  pri zachovaní existujúcich čistých 
zdrojov  energie;

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 38 písm. (b)

(b) vo všetkých členských štátoch 
povzbudzovať investície do nových 
a najvýkonnejších technológií v oblasti 
efektívneho hospodárenia s energiou, 
obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej diverzifikácie vrátane dopravy 
premosťovaním priepasti medzi úspešným 
predvedením inovačných technológií a ich 
účinným umiestnením na trh v širokom 
rozsahu za účelom posilnenia investícií vo 
verejnom aj súkromnom sektore, propagácie 
kľúčových strategických technológií, 
zníženia nákladov, zvýšenia trhovej 
skúsenosti a prispenia ku zníženiu 
finančných rizík a iných pozorovaných rizík 
a prekážok, ktoré brzdia tento druh 
investícií;

(b) vo všetkých členských štátoch 
povzbudzovať investície do nových 
a najvýkonnejších technológií v oblasti 
efektívneho hospodárenia s energiou, 
obnoviteľných zdrojov energie a
diverzifikácie energie pri zachovaní 
existujúcich čistých zdrojov energie,
vrátane dopravy premosťovaním priepasti 
medzi úspešným predvedením inovačných 
technológií a ich účinným umiestnením na 
trh v širokom rozsahu za účelom posilnenia 
investícií vo verejnom aj súkromnom 
sektore, propagácie kľúčových strategických 
technológií, zníženia nákladov, zvýšenia 
trhovej skúsenosti a prispenia ku zníženiu 
finančných rizík a iných pozorovaných rizík 
a prekážok, ktoré brzdia tento druh 
investícií;

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 40 písm. (a)

(a) propagáciu nových a obnoviteľných (a) propagáciu nových a obnoviteľných 
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zdrojov pre centralizovanú a 
decentralizovanú výrobu elektrickej energie 
a tepla a podporovanie diverzifikácie 
zdrojov energie s výnimkou akcií, na ktoré 
sa vzťahuje článok 41;

zdrojov pre centralizovanú a 
decentralizovanú výrobu elektrickej energie 
a tepla a podporovanie diverzifikácie 
zdrojov energie pri zachovaní čistých 
zdrojov energie s výnimkou akcií, na ktoré 
sa vzťahuje článok 41;

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 43 písm. (e a) (nové)

(ea) tvorba a finančná podpora sietí, ktoré 
propagujú a poskytujú informácie o 
výhodách inovatívnych technológií v 
energetike, ako napríklad sieť Organizácií 
na podporu energetických technológií 
(OPET).

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 45

Pracovný program vytyčuje pravidlá pre 
všetky špecifické činnosti a opatrenia na 
realizáciu cieľov uvedených v článku 37, 
realizačné ako aj finančné opatrenia 
a pravidlá týkajúce sa účasti. V súlade 
s cieľmi Programu Inteligentná energia -
Európa určuje výberové podmienky 
a stanovuje predbežný časový rozvrh na 
realizáciu pracovného programu, najmä 
vzhľadom na obsah výberových konaní.

Pracovný program vytyčuje pravidlá pre 
všetky špecifické činnosti a opatrenia na 
realizáciu cieľov uvedených v článku 37, 
realizačné ako aj finančné opatrenia 
a pravidlá týkajúce sa účasti. V súlade s 
cieľmi Programu Inteligentná energia -
Európa určuje výberové podmienky a 
stanovuje predbežný časový rozvrh na 
realizáciu pracovného programu, najmä 
vzhľadom na obsah výberových konaní.
Pravidlá, opatrenia a kritériá treba 
stanoviť spoločne so zainteresovanými 
stranami, pričom musia byť  transparentné, 
jasné a zrozumiteľné pre všetkých 
zúčastnených.
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Or. de

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Príloha II bod 2.C. GIF 1

FRI 1 investuje do sprostredkovateľských 
kapitálových fondov pre rizikové podnikanie 
investujúcich do MSP, ktoré nemajú viac 
ako 10 rokov, začínajúc zvyčajne od fázy 
pred-A (predštartovacia) a A (štartovacia) a, 
ak je to potrebné, poskytujúcich sprievodné 
investície. Súhrnná investícia do 
sprostredkovateľského kapitálového fondu 
pre rizikové podnikanie dosahuje maximálne 
25 % celkového kapitálu v príslušnom fonde 
alebo až 50 % pre nové fondy schopné 
zohrať rolu výnimočne silného činiteľa v 
rozvoji trhov s rizikovým kapitálom pre 
špecifickú technológiu alebo v určitom 
regióne ako aj finančných obchodných 
prostriedkov od neformálnych investorov 
(Business Angels) Súhrnná investícia do 
sprostredkovateľského fondu pre rizikový 
kapitál dosahuje 50 % v prípadoch, keď sa 
investícia fondu zameriava na MSP činné 
v oblasti ekologickej inovácie. Najmenej 
50 % kapitálu investovaného do niektorého 
fondu poskytujú investori, ktorí konajú za 
normálnych trhových podmienok (v súlade s 
„princípom investora v trhovom 
hospodárstve"), bez ohľadu na právny 
charakter a vlastnícku štruktúru investorov, 
ktorí poskytujú túto časť kapitálu.
V jednotlivých fondoch žiaden záväzok 
nepresiahne 30 miliónov eur. FRI1 môže 
spoluinvestovať s vlastnými zdrojmi EIF 
alebo so zdrojmi pod mandátom EIB alebo 
inými zdrojmi spravovanými EIF.

FRI 1 investuje do sprostredkovateľských 
kapitálových fondov pre rizikové podnikanie 
investujúcich do MSP, ktoré nemajú viac 
ako 10 rokov, začínajúc zvyčajne od fázy 
pred-A (predštartovacia) a A (štartovacia) a, 
ak to je potrebné, poskytujúc sprievodné 
investície. Súhrnná investícia do 
sprostredkovateľského kapitálového fondu 
pre rizikové podnikanie dosahuje maximálne 
25 % celkového kapitálu v príslušnom fonde 
alebo až 50 % pre nové fondy schopné 
zohrať rolu výnimočne silného činiteľa v 
rozvoji trhov s rizikovým kapitálom pre 
špecifickú technológiu alebo v určitom 
regióne ako aj finančných obchodných 
prostriedkov od neformálnych investorov 
(Business Angels). Súhrnná investícia do 
sprostredkovateľského fondu pre rizikový 
kapitál dosahuje 50 % v prípadoch, keď sa 
investícia fondu zameriava na MSP činné v 
oblasti ekologickej inovácie. Najmenej 50 % 
kapitálu investovaného do nového fondu 
poskytujú investori, ktorí konajú za 
normálnych trhových podmienok (v súlade s 
„princípom investora v trhovom 
hospodárstve“), bez ohľadu na právny 
charakter a vlastnícku štruktúru investorov, 
ktorí poskytujú túto časť kapitálu. Pritom sa 
treba usilovať o čo možno najintenzívnejšie 
zapojenie súkromných investorov. V 
jednotlivých fondoch žiaden záväzok 
nepresiahne 30 mil. eur. FRI 1 môže 
spoluinvestovať s vlastnými zdrojmi EIF 
alebo so zdrojmi pod mandátom EIF alebo 
inými zdrojmi spravovanými EIF.

Odôvodnenie

Under MAP the use of the ETF Start-up Scheme, the forerunner to GIF1, proved 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Príloha II bod 3.C. pododsek 2

Financie na získanie hmotného 
a nehmotného investičného majetku, vrátane 
inovačných aktivít, technologického rozvoja 
ako aj na získanie licencií sú oprávnené.

Financie na získanie hmotného a 
nehmotného investičného majetku vrátane 
inovačných aktivít, technologického rozvoja, 
realizácie cezhraničných podnikateľských 
činností, ako aj na získanie licencií musia 
byť preukázateľné.

Odôvodnenie

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 
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Príloha III písm. a názov

a. Služby pre informovanie, spätnú väzbu 
a obchodnú spoluprácu

a. Služby pre informovanie, spätnú väzbu a 
obchodnú spoluprácu (služby doteraz 
poskytované prostredníctvom európskych 
infocentier - EIC)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Príloha III písm a zarážka 7 a (nová)

– podpora MSP pri prístupe k vypísaným 
verejným súťažiam v celej Európe.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Príloha III písm. c zarážka 2



PE 362.822v02-00 30/31 AD\587797SK.doc

SK

– pomáhanie MSP pri určovaní ich potrieb 
v oblasti RTD a pri hľadaní partnerov 
s podobnými potrebami v oblasti VTD;

– podpora MSP pri určovaní ich potrieb v 
oblasti VTD, pri hľadaní partnerov s 
podobnými potrebami v oblasti VTD, ako aj 
pri sprostredkovaní / hľadaní 
poskytovateľov služieb v oblasti VTD;

Odôvodnenie

SMEs also need contractual assistance when seeking RTD service providers.
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