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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi a Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 8
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“.

Or. en
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Odůvodnění

Pro problematiku ekologických inovací by měl být zřízen samostatný program s vlastním 
řízením a programovou strukturou, tak aby bylo možno pokračovat v současných politikách 
podporujících ekologické technologie a posílit je.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 9
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 
minimum a aby se předešlo tomu, že by byly 
přesunuty na společnost, je třeba investovat 
do zdraví. Měly by být zřízeny sítě 
podporující výměnu dobrých postupů.

Or. nl

Odůvodnění

Investice do zdraví a sítí na výměnu zkušeností jsou nezbytné v zájmu zajištění kvality.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 42a (nový)

42a) Značka „Made in Europe“ by měla 
označovat vysokou kvalitu: zdravé a 
udržitelné výrobky šetrné k životnímu 
prostředí. Známky a značky kvality by se 
měly používat, aby poukázaly na tyto normy 
kvality a aby zákazníka podnítily k tomu, 
aby si více všímal vlastností výrobku a 
výrobní metody, což umožní, že se investice 
do kvality vyplatí.
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Or. nl

Odůvodnění

Aby se Evropa vypořádala s dopady globalizace, musí konkurovat na základě vysoké kvality: 
se zdravými a udržitelnými výrobky šetrnými k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 11
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.

Or. nl

Odůvodnění

Aby se Evropa vypořádala s dopady globalizace, musí konkurovat na základě vysoké kvality: 
se zdravými a udržitelnými výrobky šetrnými k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložil Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 12
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, včetně ekologických 
inovací;

c) urychlit vývoj konkurenceschopné, 
inovativní informační společnosti, přístupné 

c) urychlit vývoj konkurenceschopné, 
inovativní informační společnosti, přístupné 
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všem; 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 transformace energie a 
přepravních systémů jako páky Lisabonské 
strategie k podpoře růstu a 
konkurenceschopnosti a také růstu vývozu.

Or. en

Odůvodnění

Viz vysvětlující prohlášení zprávy Po roce 2012 pana Wijkmana.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 13
Čl. 2 odst. 1

1. 1. Rámcový program má tyto cíle: 1. 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, včetně ekologických 
inovací, které se orientují 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;
da) podpořit rozvoj známek kvality, tak aby 
byla kvalita výrobků ukázána z hlediska 
jejich vlastností ve vztahu k životnímu 
prostředí a zdraví a výrobní metodě.

Or. nl
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Odůvodnění

Aby se Evropa vypořádala s dopady globalizace, musí konkurovat na základě vysoké kvality: 
se zdravými a udržitelnými výrobky šetrnými k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi a Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 14
Čl. 2 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) Program ekologických inovací;

Or. en

Odůvodnění

Pro problematiku ekologických inovací by měl být zřízen samostatný program s vlastním 
řízením a programovou strukturou, tak aby bylo možno pokračovat v současných politikách 
podporujících ekologické technologie a posílit je.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 15
Čl. 6 odst. 1

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 dobrých postupů ve věci 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 na životní prostředí a zdraví, 
které s sebou výrobky nesou, přiměřeně 
projevily;
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e) sdílení a rozšiřování informací, zvyšování 
povědomí;

e) sdílení a rozšiřování informací, zvyšování 
povědomí, včetně rozvoje známek kvality 
týkajících se dopadu na životní prostředí, 
energetické účinnosti, výrobních metod a 
dopadu 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 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.

Or. nl

Odůvodnění

Investice do zdraví a sítí na výměnu zkušeností jsou nezbytné v zájmu zajištění kvality. 
Spotřebitelé musí být do věci rovněž zapojeni a musí být schopni ovlivnit politiku kvality v 
Evropě.

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi a Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 16
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 
programy, pokud to umožňuje příslušný 
pracovní program.

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

Or. en

Odůvodnění

Pro problematiku ekologických inovací by měl být zřízen samostatný program s vlastním 
řízením a programovou strukturou, tak aby bylo možno pokračovat v současných politikách 
podporujících ekologické technologie a posílit je.
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Pozměňovací návrh, který předložil Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 17
Čl. 8 odst. 1a (nový)

1a. Ukazatele finančního vyhodnocení 
kvality každého specifického programu by 
měly zahrnovat kalkulaci úspor materiálu, 
energie a vody, trvanlivost a opětovnou 
dosažitelnost materiálů a rovněž omezení 
emisí.

Or. it

Odůvodnění

Za uplatnění technických ustanovení smluv a projektů zahrnujících kritéria ochrany životního 
prostředí a v souladu s nimi by Komise měla poskytnout přesné vyhodnocení každého 
specifického programu založené na ukazatelích, jež by měly ukázat úspory energie, opětovnou 
dostupnost a recyklovatelnost materiálů a u každého předloženého projektu aspekt 
udržitelnosti životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi a Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 18
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.)

Or. en

Odůvodnění

Ekologickým inovacím by se měla věnovat zvláštní pozornost v rámci Programu pro 
podnikavost a inovaci. Pozměňovací návrh by se měl vztahovat na celý text, rovněž na čl. 10 
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odst. 2 písm. c) a na článek 13.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 19
Čl. 10 odst. 2

2. Opatření v rámci programu pro 
podnikavost a inovaci zlepší, povzbudí a 
budou podporovat:

2. Opatření v rámci programu pro 
podnikavost a inovaci zlepší, povzbudí a 
budou podporovat:

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, 
včetně ekologických inovací;

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

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

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;

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

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

Or. nl

Odůvodnění

Aby se Evropa vypořádala s dopady globalizace, musí konkurovat na základě vysoké kvality: 
se zdravými a udržitelnými výrobky šetrnými k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 20
Čl. 13 písm. fa) (nové)

fa) rozvoj a obchodování s ekologickými 
výrobky a jinými kvalitními výrobky a 
užívání známek a značek kvality 
podporujících všímavost spotřebitelů. 
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Or. nl

Odůvodnění

Spotřebitelé musí být do věci zapojeni a musí být schopni ovlivnit politiku kvality v Evropě.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 21
Čl. 14 písm. ca) (nové)

ca) podporu rozvoje ekologicky inovačních 
výrobků a postupů.

Or. nl

Odůvodnění

Aby se Evropa vypořádala s dopady globalizace, musí konkurovat na základě vysoké kvality: 
se zdravými a udržitelnými výrobky šetrnými k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 22
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 oblasti prevence a boje 
s chorobami zavedením sítí pro výměnu 
dobrých postupů;

Or. nl

Odůvodnění

Evropské sítě pomáhají zajistit vyšší kvalitu léčení a prevence ve všech členských státech EU.
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Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 23
Čl. 41 písm. ca) (nové)

ca) vyvolání zájmu spotřebitelů o dopad 
různých druhů dopravy na životní prostředí 
pomocí značek, které určí spotřebu energie 
a emisí CO2 na kilometr.

Or. nl

Odůvodnění

Spotřebitelé musí být schopni vybírat výrobky šetrné k životnímu prostředí. Dopravce to 
podnítí k inovacím.

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi a Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 24
Hlava II kapitola IIIa 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. Opatření v rámci programu ekologických 
inovací zejména:
a) přispějí k provedení 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).
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Or. en

Odůvodnění

Pro problematiku ekologických inovací by měl být zřízen samostatný program s vlastním 
řízením a programovou strukturou, tak aby bylo možno pokračovat v současných politikách 
podporujících ekologické technologie a posílit je. 

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi a Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 25
Hlava II kapitola IIIa článek 45b (nový)

Článek 45b
Provozní cíle

Z provozního hlediska sleduje program 
ekologických inovací tyto cíle:
a) přispět k provedení, aktualizaci a rozvoji 
politiky životního prostředí a zákonů 
týkajících se životního prostředí 
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 průniku 
ekologických technologií na trh podporou 
rozvoje a zavádění těchto technologií a tím, 
že se zaměří na lepší odraz nákladů 
výrobků a služeb na životní prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi a Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 26
Hlava II kapitola IIIa 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 příbřežních 
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, 
nebo
- prevencí, opětovným používáním, 
náhradou a recyklací všech druhů odpadů 
a zajištěním rozumného řízení přibývajících 
odpadů 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;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi a Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 27
Hlava II kapitola IIIa článek 45d (nový)

ODDÍL 2
PROVÁDĚNÍ

Článek 45d
Doplňková úloha finančních nástrojů 

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

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi a Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 28
Hlava II kapitola IIIa 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 zákazníků 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 částek a dopad zákonodárství a 
podpůrných opatření Společenství;
c) rozšiřování informací z celkové získané 
zkušenosti a výsledků, jichž se dosáhlo 
těmito činnostmi rozvíjejícími ekologické 
technologie, zejména s ohledem na 
zrychlení jejich pronikání na trh a na 
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podnícení investic, v zájmu usnadnění 
přechodu od demonstrace čistších 
technologií k obchodování s nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi a Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 29
Hlava II Kapitola IIIa článek 45f (nový)

Článek 45f
Projekty tržní replikace

Financování ze strany Společenství bude 
určeno pro činnosti a projekty týkající se 
první tržní replikace zcela nových 
ekologických technologií významných pro 
Společenství, je určeno k podpoře postupů 
nebo výrobků, 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, 
technologickým vývojem a demonstracemi.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi a Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 30
Hlava II kapitola IIIa 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 
příslušná kritéria pro výběr, přičemž 
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zohlední cíle Programu ekologických 
inovací, a stanoví předběžný harmonogram 
pro provádění pracovního programu, 
zejména pokud jde o obsah výzev k 
podávání návrhů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi a Anders 
Wijkman

Pozměňovací návrh 31
Čl. 46 odst. 1 písm. ca) (nový)

ca) pro program ekologických inovací 
výbor nazvaný Řídící výbor programu 
ekologických inovací (ECOIPC).

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 32
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) 2 631 milionů EUR pro program pro 
podnikavost a inovaci, z čehož se až 900
milionů použije na prosazování 
ekologických inovací a 300 milionů na 
podporu 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.

Or. nl
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Odůvodnění

Jak na investice do ekologických inovací, tak na investice spojené se zdravím musí být 
poskytnuty značné finanční prostředky.

Pozměňovací návrh, který předložili Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi a Anders
Wijkman

Pozměňovací návrh 33
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 
podnikavost a inovaci;

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.

Or. en


