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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Your rapporteur takes the view that the Commission’s proposal to put together the specific 
programmes to promote competitiveness and development in a Community framework (CDF) 
is consistent with the objectives set out, contributing as it does to the aim of making Europe 
the most competitive knowledge-based economy in the world.

It demonstrates the need to make the environmental technologies sector a key area of 
European development by encouraging an entrepreneurial spirit capable of creating 
sustainable development compatible with environmental protection.

The need increasingly to link the question of development with that of environmental 
protection offers an opportunity for, above all, small and medium-sized enterprises (SMEs), 
as regards both the development of new technologies and the adoption of new, more 
energy-efficient manufacturing systems.

Using Community financial instruments to set up a network of support services for businesses 
and innovation may help to solve the problem of access to credit for SMEs. Making this less 
difficult should give positive stimulus to a form of competition based on the adoption of 
eco-compatible technologies.

The gradual replacement of traditional energy sources with intelligent energy forms that are 
renewable and have a low environmental impact, particularly in the areas of transport and 
electricity production, will also have a positive effect in the sense of decreasing the energy 
dependence of the EU Member States and of other countries (EFTA members of the EES, 
candidate countries to which pre-accession strategies are applied, western Balkan countries) 
to which the framework programme is addressed.

Given these considerations, your rapporteur takes the view that efforts in this direction must 
be redoubled, particularly by promoting the adoption by businesses of socially and 
environmentally responsible practices, by devoting appropriate funds to eco-innovation, 
implemented in a separate specific programme with its own management and programming 
structure, and by including environmental criteria in public procurement contracts.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.



PE 362.658v02-00 4/16 AD\588970CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 7

(7) Společné cíle rámcového programu by 
měly být uskutečňovány prostřednictvím 
specifických programů s názvy „Program 
pro podnikavost a inovaci“, „Program na 
podporu politiky informačních 
a komunikačních technologií“ a „Program 
Inteligentní energie - Evropa“.

(7) Společné cíle rámcového programu by 
měly být uskutečňovány prostřednictvím 
specifických programů s názvy „Program 
pro podnikavost a inovaci“, „Program na 
podporu politiky informačních a 
komunikačních technologií“, „Program 
Inteligentní energie - Evropa“ a „Program 
ekologických inovací“.

Odůvodnění

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies. 

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 15a (nový)

(15a) V pracovním dokumentu Komise 
„Kupovat zelené! (Buying green!) Příručka
o ekologických veřejných zakázkách“1  je 
definována řada postupů určených místním 
orgánům, ovšem použitelných i u podniků k 
úspěšnému zavedení politiky zadávání 
zakázek, jež by byla slučitelná s nároky na 
ochranu životního prostředí.
___________
1 SEC(2004)1050.

Odůvodnění

The document is useful for extending the scope of environmental technologies.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 24a (nový)

(24a) Zdravotní problémy, které se objeví 
jako následek znečištění a nedostatečné 
ochrany životního prostředí a/nebo 
nezdravých spotřebních návyků, způsobují 
náklady. Aby byly tyto náklady sníženy na 
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minimum a předešlo se jejich přesunu na 
společnost, je třeba investovat do zdraví. 
Měly by být zřízeny sítě podporující výměnu 
osvědčených postupů.

Odůvodnění

Investment in health and networks for exchanging experience are essential in order to ensure 
quality..

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 42a (nový)

(42a) Značka „Made in Europe“ by měla 
označovat vysokou kvalitu: zdravé 
a udržitelné výrobky šetrné k životnímu 
prostředí. Známky a označení kvality by se 
měly používat, aby poukázaly na tyto normy 
kvality a zákazníka více upozornily na tyto 
vlastnosti výrobku a výrobní metody, což 
umožní, že se investice do kvality vyplatí.

Odůvodnění

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Pozměňovací návrh 5
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 s udržitelným 
rozvojem na základě vyváženého 
hospodářského růstu a s vysoce 
konkurenceschopným sociálně tržním 
hospodářstvím s vysokou úrovní ochrany a 
zlepšením kvality životního prostředí a 
zdraví.

Odůvodnění

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally friendly, healthy and sustainable products.
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Pozměňovací návrh 6
Čl. 2 odst. 1

1. Rámcový program má tyto cíle: 1. Rámcový program má tyto cíle:

a) podpořit konkurenceschopnost podniků, a 
zejména malých a středních podniků (MSP);

a) podpořit konkurenceschopnost podniků, a 
zejména malých a středních podniků (MSP);

b) podporovat inovace, včetně ekologických 
inovací;

b) podporovat inovace, obzvláště ekologické
inovace zaměřené na rozvoj kvalitních 
výrobků;

c) urychlit vývoj konkurenceschopné, 
inovativní informační společnosti, přístupné 
všem;

c) urychlit vývoj konkurenceschopné, 
inovativní informační společnosti, přístupné 
všem;

d) podporovat účinné využívání energie a 
podporovat využívání nových a 
obnovitelných zdrojů energie ve všech 
odvětvích, včetně dopravy.

d) podporovat účinné využívání energie a 
podporovat využívání nových a 
obnovitelných zdrojů energie ve všech 
odvětvích, včetně dopravy, tak aby bylo 
možno účinně bojovat se změnami klimatu;
da) využít nezbytné přeměny energie a 
dopravní systémy jako hybné síly využívané 
v rámci Lisabonské strategie k podpoře 
růstu a konkurenceschopnosti a také růstu 
vývozu;

db) podporovat rozvoj známek kvality s 
cílem poukázat na kvalitu výrobků z 
hlediska jejich vlastností souvisejících se
životním prostředím, zdravím a způsobem
jejich výroby.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) Program ekologických inovací.

Odůvodnění

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 6 odst. 1
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1. Mezi opatření pro provádění pracovních 
programů patří zejména:

1. Mezi opatření pro provádění pracovních 
programů patří zejména:

a) finanční nástroje Společenství pro MSP; a) finanční nástroje Společenství pro MSP;
b) sítě umožňující spolupráci různých 
zúčastněných stran;

b) sítě umožňující spolupráci různých 
zúčastněných stran, včetně zřízení sítí na 
výměnu osvědčených postupů v oblasti
prevence a léčení chorob;

c) pilotní projekty, tržní replikace, projekty a 
další opatření na podporu zavádění inovací;

c) pilotní projekty, tržní replikace, projekty a 
další opatření na podporu zavádění inovací;

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

d) analýzy, vývoj a koordinace politik se 
zúčastněnými zeměmi a iniciativy k tomu, 
aby se náklady spojené s životním prostředí 
a zdravím, které s sebou výrobky nesou, 
přiměřeně projevily;

e) sdílení a rozšiřování informací, zvyšování 
povědomí;

e) sdílení a rozšiřování informací, zvyšování 
povědomí, včetně rozvoje známek kvality s 
ohledem na dopad na životní prostředí, 
energetickou účinnost, výrobní metody
a vliv na zdraví;

f) podpora společných činností členských 
států nebo regionů;

f) sdílení a rozšiřování informací, zvyšování 
povědomí;

g) zadávání zakázek na základě technických 
specifikací vytvořených ve spolupráci se 
členskými státy;

g) zadávání zakázek na základě technických 
specifikací zahrnujících ekologická kritéria
a vytvořených ve spolupráci se členskými 
státy s ohledem na rozvíjející se trhy s 
inovačními a ekologickými výrobky;

h) twinning mezi orgány na vnitrostátní a 
regionální úrovni.

h) twinning mezi orgány na vnitrostátní a 
regionální úrovni.

Odůvodnění

Investment in health and networks for exchanging experience are essential in order to ensure 
quality. Consumers must also be involved and be able to influence quality policy in Europe.

It is important that tendering procedures should also take sufficient account of environmental 
aspects.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 6 odst. 2

2. Tato a další prováděcí opatření, stanovená 
v hlavě II kapitolách I, II a III, oddílu 2, lze 
uplatňovat na jakékoli uvedené specifické 

2. Tato a další prováděcí opatření, stanovená 
v hlavě II kapitolách I, II, III a IV oddílu 2, 
lze uplatňovat na jakékoli uvedené 
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programy, pokud to umožňuje příslušný 
pracovní program.

specifické programy, pokud to umožňuje 
příslušný pracovní program.

Odůvodnění

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 10 odst. 2 písm. a)

a) přístup k finančním prostředkům pro 
zahájení podnikání MSP a pro jejich růst, 
jakož i investice do inovačních činností, 
včetně ekologických inovací;

a) přístup k finančním prostředkům pro 
zahájení podnikání MSP a pro jejich růst, 
jakož i investice do inovačních činností, 
zejména do ekologických inovací;
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Odůvodnění

Eco-innovation should be given particular attention under the Entrepreneurship and 
Innovation Programme. The amendment should be applied throughout the text, also in art 10 
paragraph 2 (c) and art 13.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 10 odst. 2 písm. c) a d)

c) inovace v podnicích, včetně ekologických 
inovací;

c) inovace v podnicích, včetně ekologických 
inovací, a investice do rozvoje kvalitních 
výrobků;

d) kulturu podnikavosti a inovací; d) kulturu podnikavosti a inovací založenou 
na investování do kvality;

Odůvodnění

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 13 písm. ca) (nové)

ca) podporu účasti podniků na systému 
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řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (EMAS)
prostřednictvím pobídek ve formě finanční 
pomoci, veřejných zakázek a technické 
a informační podpory. 

Odůvodnění

Article 11 of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 
19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community 
eco-management and audit scheme (EMAS) provides for promotion of participation of 
organisations, particularly small and medium-sized businesses.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 13 písm. fa) (nové)

fa) rozvoj a obchodování s ekologickými 
výrobky a jinými kvalitními výrobky 
a užívání známek a označení kvality 
podporujících povědomí spotřebitelů. 

Odůvodnění

Consumers must be involved in, and able to influence, quality policy in Europe.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 14 písm. a)

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

a) povzbuzování podnikavosti, schopností 
a kultury v oblasti podnikání, a to i 
uplatňováním postupů souvisejících se 
společenskou a ekologickou odpovědností
podniků, jakož i vyvažování nebezpečí 
a přínosů spojených s podnikáním, zejména 
pro mladé podnikatele;

Odůvodnění

The Commission Communication ‘Corporate Social Responsibility: A Business Contribution 
to Sustainable Development’ (COM(2002)0347) cites the advantages that businesses can 
bring to society in terms of innovation in applying policies of social responsibility.
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Pozměňovací návrh 15
Čl. 14 písm. ca) (nové)

ca) podporu rozvoje ekologicky inovačních 
výrobků a postupů.

Odůvodnění

In order to cope with the impact of globalisation, Europe must compete on the basis of high 
quality: environmentally-friendly, healthy and sustainable products.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 20 odst. 2 písm. b)

b) služeb přenosu inovací, technologií a
vědomostí;

b) služeb přenosu inovací, technologií -
včetně technologií ekologických - a
vědomostí;

Odůvodnění

It is important to take account of environmental technologies.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 31 odst. 1 písm. b)

b) osvědčené postupy v oblasti šíření 
vědomostí a sdílení zkušeností v celém 
Společenství;

b) osvědčené postupy v oblasti šíření 
vědomostí a sdílení zkušeností v celém 
Společenství, včetně prevence a boje s 
chorobami vedeného pomocí zřizování sítí 
pro výměnu osvědčených postupů;

Odůvodnění

European networks help ensure improvements in the quality of treatment and prevention in all 
EU Member States.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 41 písm. ca) (nové)

ca) informování spotřebitelů o dopadu
různých druhů dopravy na životní prostředí 
pomocí označení uvádějících spotřebu 
energie a emisí CO2 na kilometr.
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Odůvodnění

Consumers must be in a position to make environmentally-friendly choices. That will 
encourage transport providers to be innovative.

Pozměňovací návrh 19
Hlava II kapitola III a, článek 45a (nový)

Kapitola IIIa
Program ekologických inovací

ODDÍL 1
CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI

Článek 45a
Zřízení a cíle

1. Tímto se zřizuje program na podporu 
ekologických inovací a ekologických 
technologií, dále jen „Program 
ekologických inovací“.
2. Program ekologických inovací povede k 
opatřením, zejména:
a) přispěje k realizaci Šestého akčního 
programu pro životní prostředí (EAP);
b) podpoří ekologické inovace a ekologické 
technologie;
c) podpoří cíle Akčního plánu Evropské 
unie pro ekologické technologie (ETAP).

Odůvodnění

A separate programme with its own management and programming structure should be set up 
for Eco-Innovation in order to follow-up and strengthen current policies promoting 
environmental technologies. 

Pozměňovací návrh 20
Hlava II kapitola III a článek 45b (nový)

Článek 45b
Provozní cíle

Z provozního hlediska sleduje program 
ekologických inovací tyto cíle:
a) přispět k provádění, aktualizaci a rozvoji 
komunitární politiky životního prostředí 
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a právních předpisů týkajících se životního 
prostředí ve Společenství, zejména pokud 
jde o začlenění životního prostředí do 
jiných politik, a přispět k udržitelnému 
rozvoji ve Společenství;
b) navýšit investice členských států do 
ekologických inovací a ekologických 
technologií překonáním propasti mezi 
úspěšnou demonstrací inovativních 
technologií a jejich 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, které tento typ investic brzdí;
c) odstranit překážky bránící pronikání
ekologických technologií na trh podporou 
rozvoje a zavádění těchto technologií a 
zaměřením na lepší promítání nákladů na 
výrobky a služby vzniklých z ekologických 
důvodů.

Pozměňovací návrh 21
Hlava II kapitola III a článek 45c (nový)

Článek 45c
Projekty a opatření

2. Činnosti vztahující se k ekologickým 
inovacím a ekologickým technologiím 
mohou zahrnovat:
- začlenění ohledu na životní prostředí a na 
udržitelný rozvoj do územního rozvoje 
a plánování, včetně městských a pobřežních 
oblastí nebo
- podporu udržitelného spravování 
podzemních a povrchových vod nebo
- minimalizaci dopadu hospodářských 
činností na životní prostředí, zejména 
rozvojem čistých a nízkorizikových 
technologií a zdůrazňováním prevence, 
včetně omezení emisí skleníkových plynů, 
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nebo
- prevencí, opětovným používáním či 
zpracováním a recyklací všech druhů 
odpadu a zajištěním řádného řízení 
odpadních toků nebo
- omezením dopadu výrobků na životní 
prostředí prostřednictvím integrovaného 
přístupu k výrobě, distribuci, spotřebě 
a zacházení s nimi po upotřebení, včetně 
rozvoje výrobků šetrných k životnímu 
prostředí;

Pozměňovací návrh 22
Hlava II kapitola III a článek 45d (nový)

ODDÍL 2
PROVÁDĚNÍ

Článek 45d
Doplňková úloha finančních nástrojů 

Společenství určených pro MSP
Finanční nástroje Společenství pro MSP 
uvedené v článku 16 budou hrát 
doplňkovou úlohu při podpoře rozvoje 
a zavádění ekologických technologií 
malými a středními podniky.

Pozměňovací návrh 23
Hlava II kapitola III a článek 45e (nový)

Článek 45e
Projekty na podporu a rozšiřování 

Podpora se vztahuje na tyto oblasti:
a) podpora know-how a nejlepších postupů 
týkající se výrobců a spotřebitelů a výměna 
zkušeností mezi činnostmi a projekty 
financovanými v rámci Programu 
ekologických inovací;
b) vyhodnocení a sledování provádění 
činností, jejich přínosu k rozvoji politiky 
životního prostředí Společenství, použití 
přidělených finančních prostředků a dopad 
legislativních a podpůrných opatření 
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Společenství;
c) šíření informací o celkových získaných
zkušenostech a výsledcích, jichž se dosáhlo 
pomocí těchto činností rozvíjejících
ekologické technologie, zejména s ohledem 
na zrychlení jejich pronikání na trh a na 
podnícení investic, v zájmu usnadnění 
přechodu od demonstrací čistších 
technologií k obchodování s nimi.

Pozměňovací návrh 24
Hlava II Kapitola III a článek 45f (nový)

Článek 45f
Projekty tržní replikace

Financování ze strany Společenství je 
určeno na činnosti a projekty týkající se 
první tržní replikace zcela nových 
ekologických technologií významných pro 
Společenství, a to s cílem podpořit postupy
nebo výrobky, které již byly úspěšně 
technicky demonstrovány, ale z důvodu 
finančního rizika ještě nepronikly na trh, 
takže Společenství sdílí riziko spojené 
s ekonomickým využitím výsledků výzkumu, 
technologického vývoje a demonstrací.

Pozměňovací návrh 25
Hlava II kapitola III a článek 45g (nový)

ODDÍL 3
PRACOVNÍ PROGRAM

Článek 45g
Pracovní program

Pracovní program stanoví pravidla pro 
jednotlivé specifické činnosti a opatření pro 
provádění cílů stanovených v článku 45a, 
prováděcí opatření, jakož i opatření pro 
financování a pravidla pro účast. Určí 
kritéria výběru, přičemž zohlední cíle 
Programu ekologických inovací, a stanoví 
orientační harmonogram pro provádění 
pracovního programu, zejména pokud jde 
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o obsah výzev k podávání návrhů.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 46 odst. 1 písm. ca) (nový)

ca) pro Program ekologických inovací 
výbor nazvaný řídicí výbor Programu 
ekologických inovací (ECOIPC).

Pozměňovací návrh 27
Příloha I

Předběžné rozpočtové rozdělení pro 
konkrétní programy je následující:

Předběžné rozpočtové rozdělení pro 
konkrétní programy je následující:

a) 2 631 milionů EUR pro program pro 
podnikavost a inovaci, z čehož se až 520 
milionů použije na prosazování 
ekologických inovací;

a) 2 111 milionů EUR pro program pro 
podnikání a inovace, z čehož se až 300 
milionů použije na prosazování inovací v 
oblasti zdraví;

b) 801,6 milionů EUR pro program na 
podporu politiky informačních a 
komunikačních technologií;

b) 801,6 milionů EUR pro program na 
podporu politiky informačních a 
komunikačních technologií;

c) 780 milionů EUR pro program 
Inteligentní energie – Evropa.

c) 780 milionů EUR pro program 
Inteligentní energie – Evropa;

ca) 520 milionů EUR pro Program 
ekologických inovací.

Odůvodnění

Substantial amounts must be provided both for investment in eco-innovation and health-
related investment.



PE 362.658v02-00 16/16 AD\588970CS.doc

CS

POSTUP

Název Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí 
rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci(2007-2013)

Referenční údaje KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD)
Příslušný výbor ITRE
Výbor požádaný o stanovisko

Datum oznámení na zasedání
ENVI
27.04.2005

Užší spolupráce - datum oznámení na 
zasedání
Navrhovatel

Datum jmenování
Guido Sacconi
24.05.2005

Předchozí navrhovatel(é)
Projednání ve výboru 10.10.2005
Datum přijetí 22.11.2005
Výsledek závěrečného hlasování +:

–:
0:

26
1
1

Členové přítomní při závěrečném 
hlasování

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, Dorette 
Corbey, Avril Doyle, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Matthias 
Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Mary Honeyball, Christa 
Klaß, Holger Krahmer, Peter Liese, Riitta Myller, Péter Olajos, 
Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Richard 
Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Evangelia 
Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Náhradníci přítomní při závěrečném 
hlasování

Karsten Friedrich Hoppenstedt, Alojz Peterle

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) 
přítomný(í) při závěrečném hlasování
Poznámky (údaje, které jsou k dispozici 
jen v jednom jazyce)

...


