
AM\593717CS.doc PE 367.642v01-00
Externí překlad

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro průmysl, výzkum a energii

20. 12. 2005 PE 367.642v01-00

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 53-252

Návrh zprávy (PE 364.805v01-00)
Jorgo Chatzimarkakis
kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci
(2007–2013)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 53
Nadpis 

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

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se zavádí rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovaci jmenovitě 
pro malé a střední podniky (MSP) (2007-
2013) 

Or. fr

Odůvodnění

Strana 4 vysvětlujícího prohlášení ukazuje, že „program pro konkurenceschopnost a inovaci 
bude spojovat činnosti ... Zejména se bude zaměřovat na malé a střední podniky ...“ V 
zákonném znění však tento důležitý údaj, který je ovšem zahrnut do nadpisu víceletého 
programu, chybí.
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Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 54
Bod odůvodnění 2

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

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

Or. en

Odůvodnění

Na jednu z hlavních výzev pro dnešní společnost a nositele hospodářských příležitostí, bude-li 
tato výzva náležitě řešena, se často zapomíná.

Pozměňovací návrh, který předložil Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 55
Bod odůvodnění 2a (nový) 

(2a) Vzhledem k tomu, že tento program je 
navržen jako kombinace stávajících 
programů, zdá se, že v zájmu nejlepší praxe 
a rovněž proto, aby se i ostatním subjektům 
umožnilo čerpat z dobrých zkušeností 
s existující Výkonnou agenturou pro 
inteligentní energii, bude vhodné 
vypracovat program Inteligentní energie –
Evropa.

Or. de

Odůvodnění

MSP musejí mít snadný a rychlý přístup k informacím.
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Pozměňovací návrh, který předložili Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 56
Bod odůvodnění 3a (nový) 

3a). Evropská charta pro malé podniky, 
přijatá na zasedání Rady ve Feiře 19. 
června 2000, popisuje malé podniky jako 
„páteř evropského hospodářství“. 
Specifická povaha, požadavky a očekávání 
těchto podniků, včetně řemeslných 
podniků, musejí být účinněji zohledněny ve 
vnitrostátních i evropských politikách. 
Z tohoto důvodu musí rámcový program 
rovněž usilovat o provádění Evropské 
charty pro malé podniky.

Or. fr

Odůvodnění

Evropská charta pro malé podniky stanoví 10 prioritních činností ve snaze zvláště podporovat 
ducha podnikavosti a inovace. Evropský parlament opětovně potvrdil svůj zájem zajistit, aby 
byla tato charta prováděna účinněji v rámci přípravy, vypracování a provádění vnitrostátních 
právních úprav a právní úpravy Společenství týkající se malých podniků. CIP by měl proto 
podpořit provádění této charty.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 57
Bod odůvodnění 6a (nový) 

(6a) Rámcový program by měl brát v úvahu 
výsledky hodnocení podle Evropské charty 
pro malé podniky a akčního plánu pro 
podnikání.

Or. sv

Odůvodnění

Evropská charta pro malé podniky obsahuje deset směrů činnosti, které mají být každoročně 
vyhodnoceny členskými státy a Komisí. Každá země rovněž uvede, jakého pokroku dosáhla. 
Výsledek by spolu s prioritami stanovenými v akčním plánu pro podnikání měl představovat 
základnu pro rámcový program.
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Pozměňovací návrh, který předložili Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 58
Bod odůvodnění 14

(14) Růst a konkurenceschopnost podniků 
v odvětví průmyslu a odvětví služeb závisí 
na jejich schopnosti rychle reagovat na 
změny a využít jejich inovativní potenciál. 
Tato výzva se týká podniků všech velikostí, 
avšak je zejména naléhavá pro menší 
podniky. Je proto vhodné stanovit specifický 
program s názvem „Program pro 
podnikavost a inovaci“.

(14) Růst a konkurenceschopnost podniků 
v odvětví průmyslu a odvětví služeb závisí 
na jejich schopnosti rychle reagovat na 
změny a využít jejich inovativní potenciál. 
Tato výzva se týká podniků všech velikostí, 
avšak je zejména naléhavá pro menší 
podniky, u nichž je nezbytné podporovat a 
prosazovat podnikavý přístup a ducha 
podnikání s přihlédnutím k jejich 
specifickým charakteristikám. Je proto 
vhodné stanovit specifický program 
s názvem „Program pro podnikavost 
a inovaci“.

Or. fr

Odůvodnění

Podnikavý přístup je nezbytným předpokladem pro úspěch lisabonské strategie. Avšak 
opatření, která je třeba podniknout pro rozvoj a prosazování ducha inovace a podnikavosti, 
nemohou být u všech podniků, jejichž velikost, povaha a činnosti se velmi liší, stejná.

Pozměňovací návrh, který předložili Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 59
Bod odůvodnění 14a (nový) 

(14a) Inovaci je třeba chápat v širším slova 
smyslu jako zahrnující technologické 
inovace a rozvíjející kapacity podniků s 
vysokou, střední i nízkou úrovní 
technologie a modernizující činnosti a 
služby, zejména činnosti a služby prováděné 
malými podniky a mikropodniky a jejich 
modernizaci za účelem dosažení 
společenských cílů a tvorby pracovních 
míst. Je rovněž třeba vzít v úvahu 
nepostradatelnou roli, kterou sehrávají tyto 
podniky při úpravě a šíření stávajících 
technologií. 
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Or. fr

Odůvodnění

Malé podniky, zejména podniky, které se podílejí na výrobě a zpracování zboží a služeb a 
vytvářejí další přidanou hodnotu, se usilují zajistit svůj růst a zlepšit své postavení 
v konkurenčním prostředí inovační úpravou stávajících technologií a/nebo modernizací svých 
metod práce. Toto pojetí inovace by proto mělo být rozšířeno tak, aby lépe zohledňovalo 
specifickou povahu těchto podniků, zejména podmínky zvýšení své produktivity a svého 
potenciálu pro tvorbu pracovních míst.

Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta 
Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Pozměňovací návrh 60
Bod odůvodnění 16

(16) Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu s názvem „Stimulace technologií 
pro udržitelný rozvoj: akční plán pro 
environmentální technologie v Evropské 
Unii“ vyzývá k tomu, aby programy 
Společenství podporovaly rozvoj a využití 
environmentálních technologií, a doporučuje 
mobilizaci finančních nástrojů k rozdělení 
rizik spojených s investicemi do 
environmentálních technologií.

(16) Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu s názvem „Stimulace technologií 
pro udržitelný rozvoj: akční plán pro 
environmentální technologie v Evropské 
Unii“ vyzývá k tomu, aby programy 
Společenství podporovaly rozvoj a využití 
environmentálních technologií, a doporučuje 
mobilizaci finančních nástrojů k rozdělení 
rizik spojených s investicemi do 
environmentálních technologií. Rámcový 
program proto bude povzbuzovat zavádění 
environmentálních technologií 
prostřednictvím pilotních projektů a 
projektů tržní replikace, podporou 
dobrovolných přístupů v oblastech jako 
jsou řízení v oblasti životního prostředí a 
vytváření řetězců s příslušnými subjekty. 
Bude podporovat ekologickou inovaci 
podniků prostřednictvím společných 
investic do fondů rizikového kapitálu. 
Rovněž zlepší znalosti všech významných 
zúčastněných subjektů, zejména ve 
finančních kruzích, ohledně ekonomických 
příležitostí v oblasti ekologických inovací. 
Komise a členské státy zajistí, aby do 
řídících komisí, kde budou projednávány 
tyto otázky a kde se o nich bude rozhodovat, 
bylo jmenováno dostatečné množství 
odborníků na ekologickou inovaci.
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Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí přesně stanovit, jakým způsobem bude rámcový program řešit otázku 
ekologických inovací a co přesně bude později zahrnovat. Jednou z nejdůležitějších otázek, 
zajišťující, aby byly ekologické inovace dobře patrné, je, aby v příslušných pracovních 
výborech byly hojně zastoupeni odborníci na ekologickou inovaci.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 61
Bod odůvodnění 17

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

(17) Tržní finanční nástroje Společenství, 
které jsou určeny ve prospěch MSP, doplňují 
a zvyšují vliv finančních nástrojů na 
vnitrostátní úrovni. Mohou podpořit 
soukromé investice do vytváření nových 
inovativních společností a pomoci 
společnostem s vysokým růstovým 
potenciálem snížit nedostatek vlastních 
prostředků ve fázi rozvoje. Rovněž mohou 
zlepšit přístup stávajících MSP k finančním 
úvěrům na činnosti, které podpoří jejich 
konkurenceschopnost a růstový potenciál. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
podpoře žen podnikatelek, mladých 
podnikatelů a podnikatelů mimoevropského 
původu, neboť pro tyto skupiny je často 
obtížné získat rizikový kapitál.

Or. sv

Odůvodnění

Ženy podnikatelky, mladí podnikatelé a podnikatelé mimoevropského původu se často 
setkávají s obtížemi, chtějí-li získat přístup k rizikovému kapitálu. Má-li Evropa dosáhnout 
cílů lisabonské strategie, musí mít každý možnost rozvoje své podnikavosti a tvořivosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 62
Bod odůvodnění 20a (nový) 
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(20a) Znalosti a know-how, které lze přímo 
přeměnit na inovační komerční produkty, 
mohou být bezplatně nabízeny malým a 
středním podnikům prostřednictvím 
vnitrostátních či regionálních systémů 
„znalostních kuponů“ pro MSP, čímž se 
zvýší inovační kapacita malých a středních 
podniků. V zájmu podpory šíření znalostí se 
může uplatňování systému „znalostních 
kuponů“ pro MSP, financovaných na 
úrovni členských států, ukázat jako 
užitečný nástroj.  „Znalostní kupony“ 
mohou využívat fondy EU, zejména v rámci 
rámcového programu pro technologický 
výzkum a rozvoj a strukturální fondy (v 
rámci cíle „regionální 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti").

Or. en

Odůvodnění

Systém znalostních kuponů pro MSP zavádí nový mechanismus podpory MSP, když využívá již 
existujících znalostí a uplatňuje je v rámci inovačních aplikací a zmenšuje „znalostní rozdíly“ 
mezi průmyslovými odvětvími a podniky v rámci EU. To se může ukázat jako velmi užitečný 
mechanismus, který by mohl být financován například z prostředků 7. rámcového programu 
nebo z prostředků strukturálních fondů, čímž by se naplnily cíle CIP (Rámcového programu 
pro konkurenceschopnost a inovaci).

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 63
Bod odůvodnění 21

(21) Společenství se musí vybavit 
spolehlivou analytickou základnou, aby 
mohlo podporovat tvorbu politiky 
v oblastech MSP, podnikavosti, inovace 
a konkurenceschopnosti v odvětvích 
průmyslu. Taková základna by měla 
v uvedených oblastech zhodnotit dostupné 
informace na vnitrostátní úrovni. 
Společenství by mělo zajistit společný 
rozvoj strategií konkurenceschopnosti pro 
odvětví průmyslu a odvětví služeb a 
podpořit nejlepší postupy týkající se 

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

podnikatelského prostředí a kultury, včetně 
sociální odpovědnosti podniků a rovných 
příležitostí pro muže a ženy, jakož i zahájení 
podnikatelské činnosti mladých podnikatelů.
Společenství musí rovněž učinit opatření 
k přijetí celoevropské definice mladých 
inovačních společností a mladých 
společností kotovaných na burze jakožto 
společného referenčního modelu pro 
členské státy, které hodlají zavést příznivý 
fiskální režim pro MSP.

Or. en

Odůvodnění

Příznivý fiskální režim, jak je popsán v definicích „mladé inovační společnosti“ a „mladé 
společnosti kotované na burze“, zahrnující daňové úlevy a osvobození od sociálních výdajů, 
je faktorem, který zvýší investice do MSP. Daňové otázky jsou obecně regulovány na 
vnitrostátní úrovni, avšak obecný rozvoj strategií konkurenceschopnosti vyžaduje společný 
referenční model pro jejich uplatňování v členských státech, které hodlají zavést daňové úlevy 
při zakládání nových podniků.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 64
Bod odůvodnění 21

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

(21) Společenství se musí vybavit 
spolehlivou analytickou základnou, aby 
mohlo podporovat tvorbu politiky 
v oblastech mikropodniků, MSP, 
podnikavosti, inovace 
a konkurenceschopnosti v odvětvích 
průmyslu. Taková základna by měla 
v uvedených oblastech zhodnotit dostupné 
informace na vnitrostátní úrovni. Tyto 
statistiky o situaci mikropodniků a MSP by 
měly být brány v úvahu a projednány na 
jarních summitech Rady v rámci 
předkládaných zpráv o lisabonském 
procesu. Společenství by mělo zajistit 
společný rozvoj strategií 
konkurenceschopnosti pro odvětví průmyslu 
a odvětví služeb a podpořit nejlepší postupy 
týkající se podnikatelského prostředí a 
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kultury, včetně sociální odpovědnosti 
podniků a rovných příležitostí pro muže a 
ženy, jakož i zahájení podnikatelské činnosti 
mladých podnikatelů.

Or. sv

Odůvodnění

EU by měla mít k dispozici příslušné statistiky a srovnávací údaje o mikropodnicích a MSP. 
Tyto údaje by pak měly být projednány na nejvyšší politické úrovni na jarních summitech 
Rady v rámci předkládaných zpráv o lisabonském procesu.

Pozměňovací návrh, který předložili Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 65
Bod odůvodnění 21a (nový) 

(21a) Hospodářské průzkumy Společenství 
podceňují význam malých podniků a 
mikropodniků a jejich různých složek. Jen 
velmi málo je známo o jejich situaci a 
úloze, kterou sehrávají, navzdory 
skutečnosti, že tvoří téměř 98 % průmyslové 
struktury Evropské unie. Je proto zapotřebí 
vypracovat ekonomické a statistické 
průzkumy a analýzy těchto podniků, 
zejména v odvětví řemesel.

Or. fr

Odůvodnění

Přestože existuje oficiální údaj o tom, že malé podniky a mikropodniky tvoří až 98 % všech 
podniků v rámci celé Unie, stávající průzkumy Společenství nejsou dostatečně vyčerpávající. 
Je proto třeba podniknout opatření pro zlepšení statistických a ekonomických informací 
týkajících se malých a řemeslných podniků, aby tak mohly být co nejlépe provedeny akční 
programy Společenství pro ně určené.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 66
Bod odůvodnění 22a (nový) 
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(22a) V souladu se třetím vydáním příručky 
„Oslo Manual“(OECD/Eurostat, listopad 
2005) se „inovací“ rozumí realizace nového 
nebo významně zlepšeného produktu (zboží 
nebo služby) nebo procesu, nové metody 
uvádění produktů na trh či nové 
organizační metody v podnikové praxi , 
organizaci pracovišť nebo vnějších vztahů. 
„Inovační činnosti“ jsou veškeré vědecké, 
technologické, organizační, finanční a 
komerční kroky, které skutečně vedou nebo 
mají za účel vést k zavedení inovací. 
Některé inovační činnosti jsou samy o sobě 
inovační, jiné sice nejsou nové, jsou však 
nezbytné pro zavedení inovací. Inovační 
činnosti rovněž zahrnují výzkum a vývoj, 
který nesouvisí přímo s vývojem specifické 
inovace. Rámcový program by proto měl 
zahrnovat inovace ve všech odvětvích a 
zaměřovat se na inovace ve všech aspektech 
hodnotového řetězce: výroba, distribuce, 
uvádění produktů na trh, řízení, lidské 
zdroje atd. Rámcový program by měl rovněž 
zahrnovat institucionální inovace,kam 
spadá i inovace nástrojů, metod, modelů a 
strategií uplatňovaných při inovačním 
řízení.

Or. en

Odůvodnění

Příručka „Oslo Manual“ obsahuje pokyny OECD/EU ke sběru a výkladu údajů o inovaci. 
Tato příručka byla nedávno revidována a zveřejněna v listopadu 2005. Příručka vyjasňuje 
pojetí inovace, a jelikož definice inovace v CIP musí být v souladu s nejnovějšími 
specifikacemi pojmu inovace, bude samozřejmým zdrojem těchto definic příručka „Oslo 
Manual“.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 67
Bod odůvodnění 23

(23) Trh pro přenos a příjem znalostí je často 
neprůhledný a nedostatek informací nebo 
chybějící spojení způsobují překážky na 

(23) Trh pro přenos a příjem znalostí je často 
neprůhledný a nedostatek informací nebo 
chybějící spojení způsobují překážky na 
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trhu. Pro podniky je rovněž obtížné začlenit 
technologie, jež nejsou součástí jejich 
tradičních oblastí činnosti, a přijmout nové 
typy dovedností. Finanční rizika mohou být 
v případě inovace vysoká, ziskovost může 
být z důvodu problémů při rozvoji opožděna 
a daně mezi úspěchem a neúspěchem 
nemusejí být neutrální. Dovednosti potřebné 
k využití možností se mohou brzy vyčerpat. 
Institucionální či překážky v právních 
předpisech mohou zpozdit nebo zničit vznik 
nových trhů a přístup na ně. Hospodářské 
okolnosti mohou kromě toho určit, zda 
k inovaci dojde či nikoli.

trhu. Pro podniky je rovněž obtížné začlenit 
technologie, jež nejsou součástí jejich 
tradičních oblastí činnosti, a přijmout nové 
typy dovedností. Finanční rizika mohou být 
v případě inovace vysoká, ziskovost může 
být z důvodu problémů při rozvoji opožděna 
a daně mezi úspěchem a neúspěchem 
nemusejí být neutrální. Dovednosti potřebné 
k využití možností se mohou brzy vyčerpat. 
Institucionální či překážky v právních 
předpisech mohou zpozdit nebo zničit vznik
nových trhů a přístup na ně. Konkurzní 
právo může představovat výraznou 
překážku přijetí podnikatelského rizika 
z důvodu obav před krachem. Hospodářské 
okolnosti mohou kromě toho určit, zda 
k inovaci dojde či nikoli.

Or. en

Odůvodnění

Konkurzní právo může představovat značnou regulační zátěž pro přijímání podnikatelského 
rizika a tím i pro tvorbu malých inovačních firem.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 68
Bod odůvodnění 25a (nový) 

(25a) Zřízení jediné specializované 
agentury Společenství pro inovaci by mohlo 
představovat další účinný mechanismus pro 
povzbuzení inovace v EU.

Or. en

Odůvodnění

Inovace je nejdůležitější hnací silou konkurenceschopnosti. Vedle navrhovaných opatření ve 
stávajícím rozhodnutí je však v zájmu koordinace příslušných politik v EU a podpory inovace 
potřebný dodatečný mechanismus na evropské úrovni. Zdá se, že bude nezbytné zřídit 
specializovanou evropskou agenturu pro inovaci, zaměstnávající odborníky, kteří budou 
schopni posoudit situaci v EU v této oblasti a navrhovat nezbytná opatření nezávisle na 
politikách prosazovaných Komisí a popřípadě i současně s nimi a udržovat akceschopné 
spojení s Komisí.
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Pozměňovací návrh, který předložil Claude Turmes

Pozměňovací návrh 69
Bod odůvodnění 28a (nový) 

(28a) Interoperabilita má zásadní význam 
pro rozvoj informační společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Interoperabilita je klíčem k úspěchu inovační informační společnosti; důležitost 
interoperability dokládá například přijetí „Evropského rámce interoperability pro služby 
panevropského elektronického vládnutí (pan-European eGovernment)“ 
(http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761) a v něm obsažená definice otevřených 
standardů.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 70
Bod odůvodnění 34

(34) Přírodní zdroje, jejichž obezřetné a 
racionální využívání stanoví článek 174 
Smlouvy, zahrnují kromě obnovitelných 
zdrojů energie i ropu, zemní plyn a pevná 
paliva, což jsou nepostradatelné zdroje 
energie, ale též hlavní zdroje emisí oxidu 
uhličitého.

(34) Přírodní zdroje, jejichž obezřetné a 
racionální využívání stanoví článek 174 
Smlouvy, zahrnují kromě některých
obnovitelných zdrojů energie i ropu, zemní 
plyn a pevná paliva, což jsou 
nepostradatelné primární zdroje energie, ale 
též hlavní zdroje antropogenních emisí 
oxidu uhličitého.

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny přírodní zdroje uvedené v článku 174 Smlouvy jsou obnovitelné zdroje a naopak. 
Například sluneční energie – jednoznačně obnovitelný zdroj energie – není přírodním 
zdrojem ve smyslu článku 174. Voda – jednoznačně obnovitelný zdroj energie – je 
obnovitelným zdrojem energie pro vodní elektřinu.
Emise CO2 z biotických zdrojů jsou mnohem vyšší než antropogenní emise. Antropogenní 
emise jsou způsobovány zejména spalováním uhlovodíků, uhlí a dalších pevných paliv. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 71
Bod odůvodnění 34a (nový) 

(34a) Diverzifikace zásobování energií 
omezuje závislost na jednom zdroji energie. 
Při výběru jednotlivých součástí této 
směsice energetického zásobování by však 
měly být brány v úvahu takové zdroje, které 
již přispívají k dosažení cílů z Kjóta a zajistí 
zásobování energií v případě selhání 
zásobování obnovitelnými zdroji.

Or. en

Odůvodnění

Stávající energie by měly být brány v úvahu.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 72
Bod odůvodnění 35

(35) Zelená kniha s názvem „K evropské 
strategii bezpečnosti zásobování energií” 
upozorňuje na to, že se Evropská unie stává 
stále více závislá na vnějších zdrojích 
energie a že by tato její závislost mohla 
během 20 až 30 let vzrůst na 70 %. Proto je 
zde zdůrazněna potřeba udržovat rovnováhu 
nabídkové politiky jasnými opatřeními ve 
prospěch poptávkové politiky a je vysloven 
požadavek na lepší spravování spotřeby, 
která by měla být šetrná k životnímu 
prostředí, zejména v odvětví dopravy 
a stavebnictví. Podle zelené knihy je třeba 
z hlediska nabídky upřednostnit rozvoj 
nových a obnovitelných zdrojů energie 
s cílem reagovat na problém globálního 
oteplování a dosáhnout cíle, který byl již 
stanoven v dřívějších akčních plánech 
a usneseních, 12 % energie z obnovitelných 
zdrojů energie v rámci hrubé vnitřní 
spotřeby do roku 2010. 

(35) Netýká se českého znění.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude 
Turmes, Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 73
Bod odůvodnění 40a (nový) 

(40a) Tento specifický program by měl 
přispět k dosažení společných cílů zlepšení 
energetické diverzifikace a zajištění 
zásobování a k posílení 
konkurenceschopnosti firem v rámci EU 
zejména MSP, přičemž by měl chránit 
životní prostředí a splňovat mezinárodní 
závazky v této oblasti. Opatření ke zlepšení 
energetické účinnosti v tomto konkrétním 
programu se rovněž zaměřují na 
technologické zlepšení ve výrobních 
procesech a navrhují zvýšení účinnosti 
zkvalitněním dopravní logistiky.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění klade důraz na to, že zvýšení účinnosti, které lze očekávat od tohoto 
specifického programu, bere rovněž v úvahu technologické změny a optimalizaci dopravní 
logistiky.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 74
Bod odůvodnění 42

(42) Obnovitelné zdroje energie a 
energetická účinnost jsou přínosem nejenom 
pro životní prostředí, ale i pro rychlejší růst 
průmyslu ve Společenství a vytváření 
nových a inovativních pracovních míst. 
Evropský průmysl obnovitelných zdrojů 
energie je nejvýkonnější na světě, pokud jde 
o rozvoj technologií pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů. Tyto technologie 
jsou přínosem pro hospodářskou a sociální 

(42) Obnovitelné zdroje energie a 
energetická účinnost jsou přínosem nejenom 
pro životní prostředí, ale i pro rychlejší růst 
průmyslu ve Společenství a vytváření 
nových a inovativních pracovních míst. 
Evropský průmysl obnovitelných zdrojů 
energie je nejvýkonnější na světě, pokud jde 
o rozvoj technologií pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů. Tyto technologie 
jsou přínosem pro hospodářskou a sociální 
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soudržnost a zabraňují plýtvání zdroji. soudržnost a zabraňují plýtvání zdroji. Pro 
udržitelný rozvoj jsou nezbytné pokračující 
investice a další technologický rozvoj 
odvětví obnovitelné energie.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rostoucí spotřebě energie je nanejvýš důležité požadovat další investice do této 
oblasti v zájmu dosažení schválených cílů v odvětví obnovitelné energie a rovněž v zájmu 
zachování vedoucí pozice evropského průmyslu obnovitelných energií.

Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude 
Turmes, Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 75
Bod odůvodnění 45

(45) V rámci nových nástrojů Společenství 
pro vnější pomoc by měl zůstat zachován 
mezinárodní rozměr („COOPENER“) 
programu stanoveného v rozhodnutí 
1230/2003/ESČ.

(45) V rámci nových nástrojů Společenství 
pro vnější pomoc by měl zůstat zachován 
mezinárodní rozměr („COOPENER“) 
programu stanoveného v rozhodnutí 
1230/2003/ES jako součást tematického 
programu týkajícího se životního prostředí 
a udržitelného řízení přírodních zdrojů 
včetně energie. Měla by však existovat úzká 
vazba mezi příslušnými částmi tohoto 
tematického programu a specifického 
programu „Inteligentní energie – Evropa“ 
v zájmu využití stávající specifické 
odbornosti Výkonné agentury pro 
inteligentní energii – Evropa a v zájmu 
pomoci malým a středním podnikům při 
využívání možností trhů pro inteligentní 
energie mimo Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Ján Hudacký

Pozměňovací návrh 76
Bod odůvodnění 47a (nový) 
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(47a) Rámcový program by měl fungovat 
na zásadě subsidiarity prostřednictvím 
příslušných regionálních institutcí v zájmu 
posílení konkurenceschopnosti a inovace 
MSP nejlépe na místní a regionální úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Zlepšení sociální a hospodářské soudržnosti regionů závisí zejména na úrovni 
konkurenceschopnosti a inovace místních MSP.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 77
Bod odůvodnění 49a (nový) 

(49a) V zájmu zajištění soudržného 
zavádění rámcového programu jako celku 
by měl Komisi poskytovat radu poradní 
výbor na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost a inovaci.

Or. en

Odůvodnění

V rámci  CIP a mezi CIP a ostatními programy Společenství musí být zajištěna synergie.

Aby toho bylo dosaženo a v zájmu začlenění příručky „Oslo Manual“ (OECD/Eurostat, 
listopad 2005) bude pro celkové řízení kvality programu prospěšný posudek odborné skupiny 
pro vypracování pracovních programů.

Příručka „Oslo Manual“ vyjasňuje pojetí inovace a byla nedávno revidována. Jelikož 
definice inovace v CIP musí být v souladu s nejnovějšími specifikacemi pojmu inovace, bude 
samozřejmým zdrojem těchto definic příručka „Oslo Manual“.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 78
Bod odůvodnění 49a (nový) 

(49a) V zájmu zajištění soudržného 
zavádění rámcového programu jako celku, 
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by měl Komisi poskytovat radu poradní 
výbor na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost a inovaci.

Or. en

Odůvodnění

Namísto tříštění programu do tří zcela odlišných podprogramů musíme zajistit jeho 
soudržnost účinnou synergií a koordinací mezi těmito třemi podprogramy. Toho může
dosáhnout skupina odborníků na vysoké úrovni prostřednictvím poradenství, které může 
poskytovat rovněž ohledně ročních programů. Ještě důležitější je, že CIP bude těžit ze 
zkušenosti a odbornosti účastníků takové skupiny. Návrh Komise navíc zcela postrádá prvek 
konzultace se zúčastněnými subjekty a jejich účasti v procesu zavádění.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 79
Čl. 1 odst. 3

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

3. Rámcový program se nedotýká činností 
v rámci výzkumu a technologického vývoje 
uskutečňovaných v souladu s článkem 166 
Smlouvy; podporuje však inovační uvádění 
výsledků výzkumu a technologického vývoje 
na trh. Má být zajištěno, že nevznikne 
nepoměr ve financování mezi výzkumem, 
vývojem a inovací.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité objasnit rozsah působnosti mezi CIP a 7. rámcovým programem, aby se zabránilo 
jakémukoli nepoměru ve výzkumně inovačním procesu.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 80
Čl. 1 odst. 3

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

3. Rámcový program se nedotýká činností 
v rámci výzkumu a technologického vývoje 
uskutečňovaných v souladu s článkem 166 
Smlouvy, měl by však výslovně podporovat 
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Smlouvy. inovační využívání výsledků výzkumu a 
vývoje podniky.

Or. es

Odůvodnění

Je nesmírně důležité podporovat přenos technologií a překonat stávající propast mezi 
výzkumem a komerčním využitím v Evropě.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 81
Čl. 2 odst. 1 písm. a)

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

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

Or. es

Odůvodnění

I když pojem mikropodniku spadá do definice MSP, CIP by měl zdůraznit význam tohoto 
pojmu pro evropské hospodářství.

Pozměňovací návrh, který předložili Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 82
Čl. 2 odst. 1 písm. a)

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

a) podpořit konkurenceschopnost podniků, 
a zejména malých a středních podniků 
(MSP) se zvláštním důrazem na malé a 
řemeslné podniky;

Or. fr

Odůvodnění

Malé podniky tvoří téměř 98 % průmyslové struktury Evropské unie a zajišťují téměř 50 % 
všech pracovních míst. Malé a zejména řemeslné podniky mají specifické vlastnosti, potřeby a 
očekávání. 

Proto by CIP měl těmto podnikům věnovat zvláštní pozornost, aby stanovil opatření, která je 
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třeba podniknout pro splnění těchto požadavků.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 83
Čl. 2 odst. 1 písm. b)

b) podporovat inovace, včetně ekologických 
inovací;

b) podporovat inovace, včetně ekologických 
inovací a inovací ke zlepšení bezpečnostní 
kapacity EU;

Or. de

Odůvodnění

Ve světle změněného bezpečnostního prostředí by měl program CIP doplňovat Evropský 
program pro výzkum v otázkách bezpečnosti zesílením podpory inovací, které zlepšují 
bezpečnost EU a jejích občanů.

Pozměňovací návrh, který předložil Norbert Glante

Pozměňovací návrh 84
Čl. 2 odst. 1 písm. ba) (nové) 

ba) podporovat inovační komerční využití 
výsledků výzkumu a vývoje včetně fáze mezi 
výzkumem a využitím/uvedením na trh 
následujícím po dokončení 
předkonkurenčního vývoje;

Or. de

Odůvodnění

Přenos výsledků výzkumu a vývoje do komerčních výrobních procesů a prodejných produktů 
je nezbytný pro využití inovačního potenciálu. Zvláště důležité je překlenout propast mezi 
výzkumem a inovací. Je proto důležité, aby neexistovaly technické překážky, pokud jde o 
způsobilost pro získání dotací. Fáze mezi výzkumem a využitím není šedou zónou a neomezuje 
se jen na předpočáteční fázi („pre-seed phase“).
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Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 85
Čl. 2 odst. 1 písm. c)

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu se Smlouvou o EU musejí veškeré programy EU zohledňovat hledisko udržitelnosti. 
Udržitelnost patří rovněž k cílům lisabonské agendy. 

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 86
Čl. 2 odst. 1 písm. da) (nové) 

da) zřídit program výhradně zaměřený na 
malé podniky, který by na úrovních 
Společenství, vnitrostátní i regionální 
usnadňoval provádění deseti směrů činnosti 
stanovených v Evropské chartě pro malé 
podniky.

Or. fr

Odůvodnění

Existuje oficiální definice mikropodniků a malých podniků, které tvoří 98 % všech 
podniků v Evropě. To umožňuje formulovat odpovídající politiky. Deset doporučení 
uvedených v Evropské chartě pro malé podniky musí být účinně provedeno. Strana 5 
vysvětlujícího prohlášení uvádí, že „(program) bude důležitým ... nástrojem poskytování 
podpory na úrovni Společenství pro činnosti členských států při naplňování evropské 
charty pro malé podniky“. Tento pozměňovací návrh pouze začleňuje tento prospěšný 
návrh do zákonného znění. Komise navíc příliš často zapomíná, že je rovněž odpovědná za 
provádění charty.
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Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 87
Čl. 2 odst. 1 písm. da) (nové) 

da) přispět k optimalizaci vztahů mezi 
stávajícími informačními kancelářemi (EU, 
vnitrostátními nebo regionálními, tj. EIC), 
které mohou poskytovat malým a středním 
podnikům, průmyslu a vzdělávacím 
institucím informace o tomto rámcovém 
programu, 7. rámcovém programu pro 
výzkum a technický rozvoj a o 
strukturálních fondech.

Or. en

Odůvodnění

Stávající informační kanceláře musejí být istruovány a informovány, aby mohly sloužit MSP, 
průmyslu a vzdělávacím institucím, a to s ohledem na to, aby se fondy doplňovaly.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 88
Čl. 2 odst. 2a (nový) 

2a. Provádění cílů rámcového programu 
bude koordinováno mezi horizontálním 
řídícím výborem, složeným ze zástupců  
EIPC, ICTC a IEEC, a výbory ustavenými 
podle článku 46. 

Or. en

Odůvodnění

Kromě tří řídících výborů pro každý ze tří specifických programů CIP je užitečným nástrojem 
i koordinační orgán, který bude kontrolovat soulad s horizontálními cíli CIP. 

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 89
Čl. 4 písm. d)
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d) dalším třetím zemím, umožní-li to 
dohody.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Rozšíření programu na celý svět by představovalo přílišné finanční zatížení tohoto programu, 
což by mohlo způsobit, že by naléhavé úkoly nebyly řešeny. 

Pozměňovací návrh, který předložil  Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 90
Čl. 5 odst. 1 pododstavec 1

1. Komise přijme roční pracovní programy 
pro specifické programy v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 46 odst. 2. 

1. Komise přijme roční pracovní programy 
pro specifické programy v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 46 odst. 2, 
přičemž bude přihlížet k nezbytnosti přijetí 
těchto programů pro budoucí rozvoj. 

Or. en

Odůvodnění

Rámcovým programům musí být dána nezbytná pružnost.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 91
Čl. 6 nadpis

Druhy prováděcích opatření Společná prováděcí opatření pro rámcový 
program

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že existuje společný toolbox prováděcích nástrojů dostupných pro 
všechny podprogramy.
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Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 92
Čl. 6 odst. 1 úvodní část 

1. Mezi opatření pro provádění pracovních 
programů patří zejména:

1. Roční pracovní programy stanoví 
odpovídající prováděcí opatření pro 
všechny tři specifické programy. Prováděcí 
opatření, která jsou podrobněji popsána 
v oddíle 2 kap. I, II a III hlava II, jsou 
určena pro každý specifický program, 
mohou však být použita pro každý 
specifický program. Společná prováděcí 
opatření, společná všem třem specifickým 
programům, zahrnují mimo jiné:

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že existuje společný toolbox prováděcích nástrojů dostupných pro 
všechny podprogramy.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 93
Čl. 6 odst. 1 písm b)

b) sítě umožňující spolupráci různých 
zúčastněných stran;

b) sítě umožňující spolupráci různých 
zúčastněných stran, zejména síť Evropských 
informačních středisek v Evropské unii;

Or. de

Odůvodnění

Síť Evropských informačních středisek má již v této oblasti zkušenosti, a může proto 
nabídnout pomoc MSP.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 94
Čl. 6 odst. 1 písm c)
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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
a uskutečňování inovačního potenciálu 
MSP;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba klást důraz jak na využívání znalostního potenciálu ze strany MSP (jako jsou 
univerzity, další programy Společenství a vnitrostátní a mezinárodní programy pro výzkum a 
technologický vývoj), tak na uskutečňování inovačního potenciálu MSP, mají-li se proces 
inovace a vztahy mezi malými a středními podniky a komunitami věnujícími se výzkumu a
technologickému vývoji více zviditelnit.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 95
Čl. 6 odst. 1 písm e)

e) sdílení a rozšiřování informací, zvyšování 
povědomí;

e) sdílení a rozšiřování informací, zvyšování 
povědomí, a to jak s ohledem na nabídku 
inovací, tak poptávku po inovacích;

Or. en

Odůvodnění

Musíme zvýšit povědomí o skutečnosti, že v současnosti neodpovídající úroveň inovací v 
Evropě je způsobena nepoměrem jednak v podpoře financování MSP a jednak v poptávce po 
inovačních produktech a službách ze strany MSP.

Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 96
Čl. 6 odst. 1 písm g)

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, v souladu se zásadou 
technologické neutrality stanovené v čl. 23 
odst. 2 směrnice č. 2004/18/ES Evropského 
parlamentu  a Rady ze dne 31. března 2004 



AM\593717CS.doc 25/102 PE 367.642v01-00
Externí překlad

CS

o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby 1;
1Úř. věst. L 134, 30. 4. 2004, s. 114.

Or. en

Odůvodnění

Tím má být zajištěn soulad CIP se stávajícími příslušnými předpisy EU o technických 
specifikacích užívaných při zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 97
Čl. 6 odst. 1 písm. h)

h) twinning mezi orgány na vnitrostátní 
a regionální úrovni.

h) twinning mezi orgány na vnitrostátní 
a regionální úrovni a mezi podnikatelskými 
asociacemi.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce mezi podnikatelskými asociacemi musí být zahrnuta.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 98
Čl. 6 odst. 1 písm. h)

(h) twinning mezi orgány na vnitrostátní 
a regionální úrovni.

(h) spolupráce mezi nestátními 
organizacemi a/nebo asociacemi MSP na 
vnitrostátní a regionální úrovni.

Or. de

Odůvodnění

Podpoře inovací v podnikání by měla být dána priorita, a proto je rozumnější podporovat 
podnikatelské organizace a nikoli pouze propagovat twinning mezi orgány.
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Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 99
Čl. 6 odst. 1 písm. h)

h) twinning mezi orgány na vnitrostátní 
a regionální úrovni.

(h) twinning mezi orgány na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni.

Or. es

Odůvodnění

Na místní úroveň neboli NUT (Nomenclature of Territorial Units) úroveň 3 by se nemělo 
v souvislosti s twinningem mezi orgány zapomínat.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 100
Čl. 6 odst. 1a (nový) 

1a. Komise spolu s členskými státy může 
vypsat veřejnou soutěž na inovační 
produkty a služby, bude-li to potřebné 
k dosažení cílů rámcového programu a je-li 
zde jednoznačný obecný zájem členských 
států s ohledem na rozmístění inovačních 
kapacit evropských firem, zejména MSP, 
v rámci celé Evropy. V těchto případech 
vypracuje Komise projekty obecného zájmu 
zahrnující nezbytné technické a 
organizační úkoly.
Komise spolu s členskými státy schválí 
společné technické specifikace a 
harmonogram těchto projektů. Na základě 
těchto schválených společných technických 
specifikací a harmonogramu vypracuje 
Komise zadání veřejné zakázky na 
provedení daného projektu. Tato veřejná 
soutěž bude prováděna výhradně Komisí na 
základě platných pravidel pro veřejné 
soutěže Společenství.

Or. en
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Odůvodnění

Veřejná soutěž na produkty MSP je nezbytná pro úspěch cílů programu vzhledem 
k nevyvážené poptávce, jak ukazuje zákon o rozvoji inovací v malých podnicích schválený v 
USA (Small Business Innovation Development Act), který povzbuzuje poptávku federální 
vlády po produktech MSP.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 101
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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že existuje společný toolbox prováděcích nástrojů dostupných pro 
všechny podprogramy.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 102
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 a III, oddílu 2, lze 
uplatňovat na jakékoli uvedené specifické 
programy.

Při vypracovávání pracovních programů 
bude v tomto směru Komisi pomáhat 
poradní výbor na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost a inovaci.

Or. en
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Odůvodnění

Jedním z nejdůležitějších důvodů pro CIP je možnost k vytvoření synergie mezi těmito třemi 
specifickými programy.
K zajištění synergie je nezbytné zajistit značnou míru pružnosti pro pracovní programy. 
Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, by bylo uplatnění všech prováděcích opatření na 
všechny specifické programy. Pro celkové řízení kvality programu bude prospěšný posudek 
odborné skupiny, který se zaměří na tuto problematiku při vypracovávání pracovních 
programů.

Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta 
Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Pozměňovací návrh 103
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 2

Komise na základě finančního provádění, 
výsledků a dopadů sestaví pro každý 
specifický program ve věci podporovaných 
činností výroční zprávu o provádění.

Komise na základě finančního provádění, 
výsledků a dopadů sestaví pro každý 
specifický program ve věci podporovaných 
činností výroční zprávu o provádění. 
Výroční zpráva specifického programu 
„Konkurenceschopnost a inovace“ zřetelně 
stanoví prostředky finanční realizace, 
výsledky a dopady s ohledem na 
podporované činnosti ekologické inovace.

Or. en

Odůvodnění

Musíme objasnit, čeho přesně se ekologická inovace týká, a to i na úrovni hodnocení. 

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 104
Čl. 8 odst. 2 pododstavec 1

2. Rámcový program a jeho specifické 
programy podléhají průběžnému 
a závěrečnému hodnocení, jehož předmětem 
bude např. případnost, provázanost 
a synergie, účinnost, úspornost, udržitelnost 
a účelnost.

2. Rámcový program a jeho specifické 
programy podléhají průběžnému 
a závěrečnému hodnocení, jehož předmětem 
bude např. případnost, provázanost 
a synergie (jak v rámci rámcového 
programu, tak i u ostatních programů 
Společenství), účinnost, úspornost, 
udržitelnost a účelnost. 
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Hodnocení musí přezkoumat „inovace 
specifické pro určitá odvětví“ a služby 
uvedené v příloze III. 
Hodnotící opatření musejí být zahrnuta 
v pracovních programech.

Or. en

Odůvodnění

Synergie v rámci CIP a mezi CIP a dalšími programy Společenství je rozhodující důvod pro 
vytvoření CIP. Proto je nezbytné, aby byl dopad CIP z tohoto hlediska vyhodnocen. Tato 
hodnocení budou rovněž důležitým základem pro budoucí přezkoumávání těchto programů. 
Hodnocení programu s ohledem na příslušné odvětví je prostředkem k zajištění rovných 
příležitostí financování v různých odvětvích.
Hodnotící opatření musejí být zahrnuta do pracovních programů, aby byla zajištěna 
soudržnost mezi cíli, opatřeními a výsledky hodnocení.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 105
Čl. 8 odst. 2a (nový) 

2a. Průběžné a závěrečné hodnocení bude 
rovněž posuzovat synergii s programy 
financovanými ze strukturálních fondů a 
fondů pro rozvoj venkova, jakož i 
s ostatními příslušnými programy 
Společenství (např. 7. rámcovým 
programem pro výzkum a technický rozvoj, 
programem pro celoživotní vzdělávání), 
které mají podobné a komplementární cíle 
jako cíle rámcového programu. Závěry 
budou uspořádány tak, aby jejich výsledky 
mohly být zohledněny v lisabonské strategii 
a národních operačních programech.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k omezeným zdrojům rámcového programu bude jeho novost spočívat v dosažení co 
nejvyšší míry synergie s ostatními politikami Společenství, jako je například politika 
soudržnosti. Členské státy by měly prosazovat inovaci a konkurenceschopnost globálně a
nikoli prostřednictvím oddělených akcí.
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Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta 
Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Pozměňovací návrh 106
Čl. 10 odst. 1

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

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

Or. en

Odůvodnění

Ekologické inovace musejí být zahrnuty do prvního odstavce, protože se jimi zabývá první 
podprogram na horizontální úrovni.

Pozměňovací návrh, který předložili Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 107
Čl. 10 odst. 1

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Malé podniky tvoří až téměř 98 % průmyslové struktury Evropské unie a zajišťují téměř 50 % 
všech pracovních míst. Malé a zejména řemeslné podniky mají specifické vlastnosti, potřeby a 
očekávání. Proto by CIP měl těmto podnikům věnovat zvláštní pozornost, aby stanovil 
opatření, která je třeba podniknout pro naplnění jejich zvláštních potřeb.
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Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 108
Čl. 10 odst. 1

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přidat důraz v zájmu MSP.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 109
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, 
včetně ekologických inovací, a podpora 
„otevřených inovačních“ asociací průmyslu 
s MSP, která umožní přístup k výzkumným 
kapacitám MSP a zaměření na inovační 
aplikace. Sem patří propojení rámcového 
programu s iniciativami pro přesměrování 
státní pomoci ve prospěch inovací;

Or. en

Odůvodnění

Nový způsob otevření kapacity MSP inovačním opatřením je vytváření portfolií s průmyslem. 
Předpisy pro udělování státní pomoci by měly tato portfolia MSP s průmyslem za účelem 
inovace podporovat.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 110
Čl. 10 odst. 2 písm a)
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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 a inovací ke 
zlepšení bezpečnostní kapacity EU;

Or. de

Odůvodnění

Ve světle změněného bezpečnostního prostředí by měl program CIP doplňovat Evropský 
program pro výzkum v otázkách bezpečnosti zesílením podpory inovací, které zlepšují 
bezpečnost EU a jejích občanů. 

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 111
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 a internacionalizaci 
MSP a pro jejich růst, jakož i investice do 
inovačních činností, včetně ekologických 
inovací;

Or. es

Odůvodnění

Je zapotřebí zmínit finanční potřeby evropských MSP související s potřebou vyrovnání se 
s procesem internacionalizace. V této souvislosti má zásadní význam technická pomoc a 
přístup k úvěrům určeným na tyto účely.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 112
Čl. 10 odst. 2 písm b)

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

b) vytvoření prostředí, jež bude příznivé pro 
spolupráci MSP na regionální, vnitrostátní, 
meziregionální a přeshraniční úrovni;

Or. en
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Odůvodnění

Spolupráce MSP v rámci EU nesmí být omezována státními nebo regionálními hranicemi.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 113
Čl. 10 odst. 2 písm c)

c) inovace v podnicích, včetně ekologických 
inovací;

c) inovace v podnicích, včetně ekologických 
inovací a inovací ke zlepšení bezpečnostní 
kapacity EU;

Or. de

Odůvodnění

Ve světle změněného bezpečnostního prostředí by měl program CIP doplňovat Evropský 
program pro výzkum v otázkách bezpečnosti zesílením podpory inovací, které zlepšují 
bezpečnost EU a jejích občanů.

Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta 
Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Pozměňovací návrh 114
Čl. 10 odst. 2 písm ca) (nové) 

ca) ekologické inovace, zejména využívání 
ekologických technologií;

Or. en

Odůvodnění

Ekologické inovace musejí být zahrnuty do prvního odstavce, protože se jimi zabývá první 
podprogram na horizontální úrovni. Z důvodů jasnosti bylo doplněno další písmeno (ca).

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 115
Čl. 10 odst. 2 písm. d)
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d) kulturu podnikavosti a inovací; d) podnikavost a komerční dovednosti;

Or. de

Odůvodnění

Podnikavost a komerční dovednosti jsou nezbytnými předpoklady pro tvorbu inovací 
v obchodní oblasti, a je proto třeba zaměřit se na komerční část programu.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 116
Čl. 10 odst. 2 písm. e)

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

e) odbourání administrativních překážek a 
tvorba odpovídajícího rámce.

Or. de

Odůvodnění

Podnikavost a komerční dovednosti jsou nezbytnými předpoklady pro tvorbu inovací 
v obchodní oblasti, a je proto třeba zaměřit se na komerční část programu.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 117
Čl. 10 odst. 2 písm. ea) (nové) 

ea) využívání znalostí MSP a 
uskutečňování inovačního potenciálu MSP.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li se proces inovace a vztahy mezi MSP a komunitami věnujícími se výzkumu a 
technologickému vývoji více zviditelnit, je třeba, aby v programu konkurenceschopnosti a 
inovace byl kladen důraz jak na využívání znalostního potenciálu ze strany MSP (jako jsou 
univerzity, další programy Společenství a vnitrostátní a mezinárodní programy pro výzkum a 
technologický vývoj), tak na uskutečňování inovačního potenciálu MSP.
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Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 118
Čl. 10 odst. 2 písm. ea) (nové) 

ea) lepší regulační a administrativní 
podmínky pro vytváření MSP, růst a 
inovaci.

Or. en

Odůvodnění

S tímto dodatkem odpovídají cíle uvedené v článku 10 lépe rozsahu působnosti článků 14 a 
15. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 119
Čl. 10 odst. 2 písm. ea) (nové) 

ea) přístup k financování a poradenské 
služby při získání ochrany duševního 
vlastnictví inovací, včetně zlepšení přístupu 
do patentového systému.

Or. en

Odůvodnění

Během rozpravy k navrhované směrnici o patentovatelnosti vynálezů realizovaných
počítačem, byla vyslovena obecná podpora zásadě patentů, Evropský parlament však vyslovil 
obavu, že patentový systém je pro MSP nedostupný a může pro ně být dokonce škodlivý. 
Mnohé z těchto obav mohou oprávněně vycházet z omezených zdrojů MSP, které by jim 
umožnily účinně využít patentového systému. CIP by měl ve svém programu zahrnovat úvahu 
o založení patentového fondu, který by poskytoval finanční, technickou a administrativní 
podporu MSP.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 120
Čl. 10 odst. 2 písm. ea) (nové) 

ea) účast MSP a zejména malých podniků 
při vypracovávání návrhů a provádění 
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normalizace, kontroly kvality a 
bezpečnostní politiky týkající se zboží a 
služeb.

Or. fr

Odůvodnění

Normalizace je důležitá pro inovaci a konkurenceschopnost u malých podniků. Musí být proto 
podporována na úrovni Společenství. 

Pozměňovací návrh, který předložili Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 121
Čl. 10 odst. 2 písm. ea) (nové) 

ea) účast malých a středních podniků, a 
zejména malých podniků, při 
vypracovávání návrhů a provádění a 
normalizace, kontroly kvality a 
bezpečnostní politiky týkající se zboží a 
služeb.

Or. fr

Odůvodnění

Kontrola kvality je nezbytným předpokladem konkurenceschopnosti evropských podniků, 
zejména MSP a mikropodniků. Evropský systém certifikace, například ISO, představuje 
hospodářskou a strategickou přidanou hodnotu, k níž by měly mít všechny podniky přístup. 
Program CIP by proto měl podporovat přístup MSP k normalizaci, certifikaci a dalším 
programům EU a jejich účast na nich.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 122
Čl. 10 odst. 2 písm. eb) (nové) 

eb) konkurenceschopnost MSP při 
respektování opatření pro udržitelný růst a 
rozvoj.

Or. en
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Odůvodnění

V souladu se Smlouvou musejí veškeré programy EU zohledňovat hledisko udržitelnosti. 
Udržitelnost patří rovněž k cílům lisabonské agendy.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 123
Článek 11 úvodní část

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

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

Or .de

Odůvodnění

Ve světle změněného bezpečnostního prostředí by měl program CIP doplňovat Evropský 
program pro výzkum v otázkách bezpečnosti zesílením podpory inovací, které zlepšují 
bezpečnost EU a jejích občanů.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 124
Čl. 11 písm. aa) (nové) 

aa) zvláštní pozornost věnovanou obtížím, 
s nimiž se setkávají ženy podnikatelky, 
mladí podnikatelé a podnikatelé 
mimoevropského původu, chtějí-li získat 
přístup k rizikovému kapitálu;

Or. sv

Odůvodnění

Ženy podnikatelky, mladí podnikatelé a podnikatelé mimoevropského původu se často 
setkávají s obtížemi, chtějí-li získat přístup k rizikovému kapitálu. Má-li Evropa dosáhnout 
cílů lisabonské strategie, musí mít každý možnost rozvoje své podnikavosti a tvořivosti.
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Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 125
Čl. 11 písm. aa) (nové) 

aa) podpora hodnoty práv duševního 
vlastnictví MSP;

Or. en

Odůvodnění

Finanční zajištění a získávání nových investic pro výzkum a vývoj by mohlo být podporováno 
zajištěním investic prostřednictvím využívání práv duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh, který předložil Ján Hudacký

Pozměňovací návrh 126
Čl. 11 písm. c)

c) zlepšování finančního prostředí pro MSP. c) zlepšování finančního prostředí pro MSP
pomocí lepšího kombinování všech 
dostupných finančních zdrojů, včetně 
finančního nástroje politiky soudržnosti.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné zdroje na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU by měly být použity k tvorbě pákového 
efektu a k získávání soukromých finančních zdrojů.

Pozměňovací návrh, který předložil Lorenzo Cesa

Pozměňovací návrh 127
Čl. 11 písm. ca) (nové) 

ca) posílení kapacity finančních institucí 
k posouzení výzkumných a inovačních 
projektů – pro něž MSP předkládají žádost 
o úvěr – vytvořením systému „center 
technologického ratingu“.
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Or. en

Odůvodnění

Je zřejmě nezbytné překlenout nedostatky finančních prostředků MSP pro investice do 
výzkumu a inovací; z tohoto důvodu by bylo prospěšné podporovat rozvoj systému center 
technologického ratingu, která mohou spolupracovat s bankami a fondy 
počátečního/rizikového kapitálu při hodnocení výzkumných a inovačních projektů (pro něž 
byla předložena žádost o úvěr).

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 128
Čl. 11 písm. ca) (nové) 

(ca) posílení kapacity finančních institucí 
k posouzení výzkumných a inovačních 
projektů – pro něž MSP předkládají žádost 
o úvěr – vytvořením systému „center 
technologického ratingu“.

Or. en

Odůvodnění

Je zřejmě nezbytné překlenout nedostatky finančních prostředků MSP pro investice do 
výzkumu a inovací; z tohoto důvodu by bylo prospěšné podporovat rozvoj systému center 
technologického ratingu, která mohou spolupracovat s bankami a fondy 
počátečního/rizikového kapitálu při hodnocení výzkumných a inovačních projektů (pro něž 
byla předložena žádost o úvěr).

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 129
Čl. 12 písm. a)

a) posilování služeb na podporu MSP; (a) posilování služeb na podporu inovačních 
MSP a MSP s inovačním potenciálem;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Ján Hudacký

Pozměňovací návrh 130
Čl. 12 písm. a)

a) posilování služeb na podporu MSP; a) posilování služeb na podporu MSP,
nejlépe prostřednictvím existujících 
regionálních sítí institucí na podporu 
podniků;

Or. en

Odůvodnění

Ve většině členských států již existují regionální instituce na podporu podniků, a bylo by proto 
vhodné využít jejich dlouholeté zkušenosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 131
Čl. 12 písm. b)

b) přispívání k opatřením napomáhajícím 
malým a středním podnikům při 
přeshraniční spolupráci s jinými podniky, 
včetně zapojení MSP v oblasti evropské 
normalizace;

b) přispívání k opatřením napomáhajícím 
malým a středním podnikům při spolupráci  
a povzbuzujícím je ke spolupráci s jinými 
podniky, ať už v regionu, v němž daný 
MSP působí, na vnitrostátní úrovni nebo 
při přeshraniční spolupráci, včetně zapojení 
MSP v oblasti evropské normalizace;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vyrovnaného rozvoje by se neměla spolupráce MSP omezovat pouze na přeshraniční 
model, a proto je důležité podtrhnout rovněž spolupráci na regionální a vnitrostátní úrovni. 
Snahy a činnosti samotných MSP jsou rovněž důležité pro další spolupráci mezi nimi 
samotnými.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 132
Čl. 12 písm. b)

b) přispívání k opatřením napomáhajícím b) přispívání k opatřením napomáhajícím 
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malým a středním podnikům při 
přeshraniční spolupráci s jinými podniky, 
včetně zapojení MSP v oblasti evropské 
normalizace;

malým a středním podnikům při 
přeshraniční spolupráci s jinými podniky, 
včetně zapojení MSP v oblasti evropské a 
mezinárodní normalizace;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 133
Čl. 12 písm. c)

c) podporu a usnadňování mezinárodní
obchodní spolupráce.

c) podporu a usnadňování přeshraniční 
obchodní spolupráce v rámci evropského 
vnitřního trhu a s obchodními partnery ve 
třetích zemích v zájmu posílení obchodních 
a investičních vazeb.

Or. de

Odůvodnění

Internacionalizace/poevropšťování obchodních činností posiluje konkurenceschopnost. 

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 134
Čl. 12 písm. ca) (nové) 

ca) posilování služeb na podporu 
spolupráce MSP s ostatními inovačními 
subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Nositelé znalostního potenciálu, jako jsou univerzity, vědecké parky, technologické parky, 
regionální rozvojová fóra, nevládní organizace, kapitálové fondy atd., mohou být považovány 
za „inovační subjekty“. V zájmu posílení inovačního potenciálu MSP je nezbytné udržovat 
úzký vztah s ostatními subjekty jak v místních, tak regionálních a nadnárodních komunitách.
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Pozměňovací návrh, který předložil Lorenzo Cesa

Pozměňovací návrh 135
Čl. 12 písm. ca) (nové) 

ca) upevnění spolupráce mezi firmami 
sídlícími v regionech, které se potýkají se 
stejnými problémy a výzvami, 
podporovanou rovněž tvorbou sítí, 
koordinací a rozvojem vhodných 
ekonomických a průmyslových politik.

Or. en

Odůvodnění

V Evropě je řada průmyslových oblastí, které představují bohatství Evropy; nicméně i 
v případě, že tyto oblasti nejsou právě ve fázi úpadku, jejich konkurenceschopnost je silně 
ohrožena. Proto tyto oblasti vyžadují formulování průmyslových a hospodářských politik, 
schopných řešit jejich konkrétní potřeby. Spolupráce mezi firmami sídlícími v regionech se 
stejnými problémy a výzvami by proto měla být posílena například tvorbou sítí zaměřených na 
podporu výměny a šíření nejlepších praxí. Tato síť by rovněž představovala nástroj, který by 
orgány EU mohly využívat pro hodnocení a měření udržitelnosti vlastních politik a 
legislativních iniciativ.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 136
Čl. 12 písm. ca) (nové) 

ca) upevnění spolupráce mezi firmami 
sídlícími v regionech, které se potýkají se 
stejnými problémy a výzvami, 
podporovanou rovněž tvorbou sítí, 
koordinací a rozvojem vhodných 
ekonomických a průmyslových politik.

Or. en

Odůvodnění

V Evropě je řada průmyslových oblastí, které představují bohatství Evropy; nicméně i 
v případě, že tyto oblasti nejsou právě ve fázi úpadku, jejich konkurenceschopnost je silně 
ohrožena. Proto tyto oblasti vyžadují formulování průmyslových a hospodářských politik, 
schopných řešit jejich konkrétní potřeby. Spolupráce mezi firmami sídlícími v regionech se 
stejnými problémy a výzvami by proto měla být posílena například tvorbou sítí zaměřených na 
podporu výměny a šíření nejlepších praxí. Tato síť by rovněž představovala nástroj, který by 



AM\593717CS.doc 43/102 PE 367.642v01-00
Externí překlad

CS

orgány EU mohly využívat pro hodnocení a měření udržitelnosti vlastních politik a 
legislativních iniciativ.

Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta 
Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Pozměňovací návrh 137
Článek 13 nadpis 

Inovace, včetně ekologických inovací 
v podnicích

Inovační činnosti

Or. en

Odůvodnění

Lépe odpovídá pozměněnému článku 10.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 138
Článek 13 nadpis 

Inovace, včetně ekologických inovací v 
podnicích

Inovace v podnicích, včetně ekologických 
inovací a inovací ke zlepšení bezpečnostní 

kapacity EU

Or. de

Odůvodnění

Ve světle změněného bezpečnostního prostředí by měl program CIP doplňovat Evropský 
program pro výzkum v otázkách bezpečnosti zesílením podpory inovací, které zlepšují 
bezpečnost EU a jejích občanů.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 139
Článek 13 úvodní část

Opatření související s inovacemi, včetně 
ekologických inovací, mohou zahrnovat:

Opatření související s inovacemi, včetně 
ekologických inovací a inovací ke zlepšení 
bezpečnostní kapacity EU, mohou 
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zahrnovat:

Or. de

Odůvodnění

Ve světle změněného bezpečnostního prostředí by měl program CIP doplňovat Evropský 
program pro výzkum v otázkách bezpečnosti zesílením podpory inovací, které zlepšují 
bezpečnost EU a jejích občanů.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 140
Čl. 13 písm. a)

a) podporu inovací specifických pro určitá 
odvětví, portfolií, inovačních sítí, partnerství 
pro inovace mezi veřejným a soukromým 
sektorem, spolupráce s příslušnými 
mezinárodními organizacemi, jakož i řízení 
inovací;

a) podporu inovací technických a 
netechnických produktů, 
netechnologických inovací, například 
inovací procesů, organizačních a 
institucionálních inovací, inovací 
specifických pro určitá odvětví, portfolií, 
inovačních sítí, partnerství pro inovace mezi 
veřejným a soukromým sektorem, 
spolupráce s příslušnými mezinárodními 
organizacemi, jakož i řízení inovací;

Or. en

Odůvodnění

Příručka „Oslo Manual“ (OECD/Eurostat, listopad 2005) obsahuje pokyny OECD/EU ke 
sběru a výkladu údajů o inovaci. Tato příručka byla nedávno revidována a předložena 
v listopadu 2005. Příručka vyjasňuje pojetí inovace, a jelikož definice inovace v CIP musí být 
v souladu s nejnovějšími specifikacemi pojmu inovace, bude samozřejmým zdrojem těchto 
definic příručka „Oslo Manual“.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 141
Čl. 13 písm. a)

a) podporu inovací specifických pro určitá 
odvětví, portfolií, inovačních sítí, partnerství 
pro inovace mezi veřejným a soukromým 
sektorem, spolupráce s příslušnými 

a) podporu inovací specifických pro určitá 
odvětví, procesních, marketingových a 
organizačních inovací, jakož i portfolií, 
inovačních sítí, partnerství pro inovace mezi 
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mezinárodními organizacemi, jakož i řízení 
inovací;

veřejným a soukromým sektorem, 
spolupráce s příslušnými mezinárodními 
organizacemi, jakož i řízení inovací;

Or. en

Odůvodnění

Podle všech standardních platných definic inovace zahrnuje tento pojem jak inovaci 
produktů, tak inovaci procesů. Tento širší popis způsobilých činností je jednak v souladu 
s vysvětlujícím memorandem návrhu CIP, kde se „inovace“ definuje jako „je postup podniků 
spojený s využíváním tržních možností pro nové produkty, služby a postupy podniků”, a 
v souladu s posledním vydáním příručky „Oslo Manual“ o inovacích, která výslovně úvadí 
výčet „produktových“, „procesních“, „marketingových“ a „organizačních“ inovací.

Pozměňovací návrh, který předložili Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 142
Čl. 13 písm. a)

a) podporu inovací specifických pro určitá 
odvětví, portfolií, inovačních sítí, partnerství 
pro inovace mezi veřejným a soukromým 
sektorem, spolupráce s příslušnými 
mezinárodními organizacemi, jakož i řízení 
inovací;

a) podporu inovací specifických pro určitá 
odvětví, inovací organizačních a 
technologických i netechnologických 
produktů, portfolií, inovačních sítí, 
partnerství pro inovace mezi veřejným a 
soukromým sektorem, spolupráce s 
příslušnými mezinárodními organizacemi, 
jakož i řízení inovací;

Or. it

Odůvodnění

Inovace organizačních a netechnologických produktů jsou pro růst a konkurenceschopnost 
MSP stejně tak důležité jako technologické inovace.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 143
Čl. 13 písm. a)

a) podporu inovací specifických pro určitá 
odvětví, portfolií, inovačních sítí, partnerství 
pro inovace mezi veřejným a soukromým 
sektorem, spolupráce s příslušnými 

a) podporu inovací specifických pro určitá 
odvětví, inovací organizačních a 
technologických i netechnologických 
produktů, portfolií, inovačních sítí, 



PE 367.642v01-00 46/102 AM\593717CS.doc
Externí překlad

CS

mezinárodními organizacemi, jakož i řízení 
inovací;

partnerství pro inovace mezi veřejným a 
soukromým sektorem, spolupráce s 
příslušnými mezinárodními organizacemi, 
jakož i řízení inovací;

Or. it

Odůvodnění

Je důležité rozpoznat přidanou hodnotu, kterou v sobě skrývají inovace, a to nejen tehdy, 
jedná-li se o inovace technologické povahy, ale i v případě inovací organizačních a inovací 
souvisejících s procesy.

Pozměňovací návrh, který předložili Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 144
Čl. 13 písm. aa) (nové) 

aa) pomoc přizpůsobování 
technologickému rozvoji v malých 
podnicích, včetně mikropodniků a 
řemeslných podniků, a podpora 
netechnologické inovace ve snaze o 
modernizaci, větší konkurenceschopnost a 
tvorbu pracovních míst, zejména ve výrobě, 
řízení v oblasti životního prostředí a řízení 
podniků, v uvedení na trh a v odvětví 
komunikace;

Or. fr

Odůvodnění

Malé podniky, a zejména podniky podílející se na produkování a zpracování zboží a služeb, 
vytvářejí další přidanou hodnotu, prohlubují svůj růstový potenciál a zlepšují své postavení 
v konkurenčním prostředí inovační úpravou stávajících technologií a/nebo modernizací svých 
metod práce (organizace práce, uvádění produktů na trh, řízení lidských zdrojů, školení, 
komunikace, atd.).

Toto pojetí inovace by proto mělo být rozšířeno tak, aby lépe zohledňovalo jejich specifické 
potřeby.
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Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 145
Čl. 13 písm. b)

b) podporu vnitrostátních a regionálních 
programů pro inovace v hospodářské 
oblasti;

b) podporu vnitrostátních a regionálních 
programů pro technologické a 
netechnologické inovace, jakož i inovace 
procesů, organizační a institucionální 
inovace podniků;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s definicí  inovace podle příručky „Oslo Manual“.

Příručka „Oslo Manual“ (OECD/Eurostat, listopad 2005) obsahuje pokyny OECD/EU ke 
sběru a výkladu údajů o inovaci. Tato příručka byla nedávno revidována a její třetí vydání 
bylo zveřejněno v listopadu 2005. Příručka vyjasňuje pojetí inovace, a jelikož definice 
inovace v CIP musí být v souladu s nejnovějšími specifikacemi pojmu inovace, bude 
samozřejmým zdrojem těchto definic příručka „Oslo Manual“.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 146
Čl. 13 písm. b)

b) podporu vnitrostátních a regionálních 
programů pro inovace v hospodářské 
oblasti;

b) podporu vnitrostátních a regionálních 
programů pro technologické a 
netechnologické inovace v podnicích a 
inovace hospodářských procesů;

Or. en

Odůvodnění

Pojem inovace zahrnuje jak technologické, tak netechnologické inovace, neboť 
netechnologické inovace jsou zvláště důležité pro růst MSP. Tento širší popis způsobilých 
činností je jednak v souladu s vysvětlujícím memorandem návrhu CIP, kde se „inovace“ 
definuje jako „postup podniků spojený s využíváním tržních možností pro nové produkty, 
služby a postupy podniků ”, a v souladu s posledním vydáním příručky „Oslo Manual“ o 
inovacích, která výslovně úvadí výčet „produktových“, „procesních“, „marketingových“ a 
„organizačních“ inovací.
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Pozměňovací návrh, který předložili Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 147
Čl. 13 písm. b)

b) podporu vnitrostátních a regionálních 
programů pro inovace v hospodářské oblasti;

b) podporu vnitrostátních a regionálních 
programů pro technologické, 
netechnologické inovace a inovace 
v hospodářské oblasti související s procesy;

Or. it

Odůvodnění

Inovace organizačních a netechnologických produktů jsou pro růst a konkurenceschopnost 
MSP stejně tak důležité jako technologické inovace.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 148
Čl. 13 písm. b)

b) podporu vnitrostátních a regionálních 
programů pro inovace v hospodářské oblasti;

b) podporu vnitrostátních a regionálních 
programů pro technologické, 
netechnologické inovace a inovace 
v hospodářské oblasti související s procesy;

Or. it

Odůvodnění

Je důležité rozpoznat přidanou hodnotu, kterou v sobě skrývají inovace, a to nejen tehdy, 
jedná-li se o inovace technologické povahy, ale i v případě inovací organizačních a inovací 
souvisejících s procesy.

Pozměňovací návrh, který předložili Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 149
Čl. 13 písm. c)

c) podporu zavádění inovativních 
technologií;

c) podporu zavádění inovativních 
technologií prostřednictvím pomoci při 
přizpůsobování technologických inovací 
specifickým požadavkům MSP;
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Or. it

Odůvodnění

Často není možné, aby byly technologické inovace jednoduše přeneseny do jiného firemního 
prostředí, a proto tento požadavek na technické studie a fázi přizpůsobování, která je často 
pro podniky velmi nákladná. Je proto důležité, aby byla podnikům v této fázi poskytována 
finanční pomoc.

Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 150
Čl. 13 písm. c)

c) podporu zavádění inovativních 
technologií;

c) podporu zavádění inovativních 
technologií a jejich patentové ochrany;

Or. en

Odůvodnění

Přístup k právům duševního vlastnictví je nástrojem podpory inovací vyvíjených rychle 
rostoucími podniky. Podpora by měla být poskytována za účelem podpory využití a řízení 
těchto práv.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 151
Čl. 13 písm. ca) (nové) 

ca) tvorbu pobídek vytvářející poptávku po 
inovačních produktech a službách od MSP;

Or. en

Odůvodnění

Jedním z nejpřesnějších ukazatelů stupně inovace MSP je jejich zvýšená kapacita prodeje 
inovačních produktů a služeb širšímu okruhu zákazníků, neboť MSP jsou vnímavě zaměřeny 
na potřeby svých zákazníků. Proto růst evropských MSP závisí do značné míry na tvorbě 
příležitostí k uchování poptávky po jejich produktech a službách.
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Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 152
Čl. 13 písm. d)

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

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

Or. en

Odůvodnění

Přístup k právům duševního vlastnictví je nástrojem podpory inovací vyvíjených rychle 
rostoucími podniky. Podpora by měla být poskytována za účelem podpory využití a řízení 
těchto práv.

Pozměňovací návrh, který předložila Etelka Barsi-Pataky

Pozměňovací návrh 153
Čl. 13 písm. e)

e) zkoumání nových typů inovačních služeb; e) zkoumání nových typů inovačních služeb
(jako je projekt Galileo, kde MSP mohou 
rozvíjet nové služby, které nabízí pro řadu 
odvětví satelitní navigační systém GNSS);

Or. en

Odůvodnění

Galileo je novou evropskou infrastrukturou, a proto představuje Galileo pro Evropu 
strategicky důležitý program. Program Galileo dokonale odpovídá lisabonské strategii, 
vytváří v Evropě významný počet pracovních míst, prohlubuje konkurenceschopnost Evropy 
pomocí rozvinuté technologie a know-how. CIP zajišťuje zapojení evropských MSP do rozvoje 
inovací s finanční podporou Společenství, jež budou přispívat k rozvoji využití a služeb, které 
nabízí satelitní navigační systém GNSS.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 154
Čl. 13 písm. e)

e) zkoumání nových typů inovačních služeb; (e) vývoj a zkoumání nových typů 
inovačních služeb;
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Or. en

Odůvodnění

Zapojení podniků do výzkumu a vývoje by přispělo k posílení evropské konkurenceschopnosti, 
a proto je širší účast v tomto procesu nezbytná.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 155
Čl. 13 odst. 1a (nový) 

(1a) Inovaci je třeba chápat v nejširším 
slova smyslu jako zahrnující nejen výrobní 
procesy, ale také řízení v oblasti životního 
prostředí a řízení podniků, v uvádění na trh 
a v odvětví komunikace, z nichž všechny 
přispívají k modernizaci podniků. Inovace 
může rovněž zahrnovat přizpůsobení 
stávajících technologií potřebám malých 
podniků;

Or. fr

Odůvodnění

Tato definice odráží reálný stav většiny malých podniků a umožňuje, aby byly brány v úvahu 
jejich specifické potřeby a zahrnuty do rámcového programu. Malé podniky a mikropodniky 
se často setkávají s problémy při přizpůsobování technologiím či inovačním produktům. 
Inovace musí být chápána tak, aby zahrnovala i přizpůsobování těchto technologií 
specifickým požadavkům malých subjektů (jedním – nikoli jediným – příkladem může být 
uplatňování ekologických norem).

Pozměňovací návrh, který předložil Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 156
Článek 13a (nový) 

Článek 13a
Ekologická inovace

1. Ekologická inovace je důležitým 
faktorem rámcového programu a při jeho 
provádění musí sehrávat stěžejní úlohu.
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2. Ekologická inovace je jakákoli forma 
inovace, která má za následek významný a 
prokazatelný pokrok směrem k cíli 
udržitelného rozvoje skrze omezení 
negativních dopadů na životní prostředí 
nebo dosažení efektivnějšího či 
odpovědnějšího využívání zdrojů, včetně 
energie.

Or. en

Odůvodnění

Ekologická inovace je progresivní pojem: program CIP musí být vnímavý vůči změnám.

Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta 
Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Pozměňovací návrh 157
Článek 13a (nový) 

Článek 13a
Činnosti ekologické inovace

Činnosti související s ekologickou inovací 
mohou zahrnovat zejména:
a) přístup k financování ekologických 
inovací podle ustanovení článku 11;
b) podporu sítí a portfolií ekologických 
inovací, partnerství veřejného a 
soukromého sektoru v oblasti ekologické 
inovace a zjednodušování služeb v oblasti 
podnikání nebo podpory ekologických 
inovací;
c) podporu využívání ekologických 
technologií a ekologicky inovačních 
činností;
d) podporu služeb pro nadnárodní přenos 
vědomostí a technologií a řízení duševního 
a průmyslového vlastnictví;
e) propagaci dobrovolných přístupů v 
oblastech ekologické inovace jako je řízení 
v oblasti životního prostředí a návrhy 
produktů.
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Or. en

Odůvodnění

Musí být zřejmé, co přesně ekologická inovace zahrnuje.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 158
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, jakož 
i vyvažování nebezpečí a přínosů spojených 
s podnikáním, zejména pro ženy 
podnikatelky a mladé podnikatele.

Or. sv

Odůvodnění

Ženy podnikatelky by měly být povzbuzovány. Má-li Evropa dosáhnout cílů lisabonské 
strategie, musí mít každý možnost rozvoje své podnikavosti a tvořivosti.

Pozměňovací návrh, který předložili Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 159
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 a rozvíjení podnikavosti, 
schopností a kultury v oblasti podnikání, 
jakož i vyvažování nebezpečí a přínosů 
spojených s podnikáním, zejména pro mladé 
podnikatele;

Or. fr

Odůvodnění

Povzbuzování podnikavosti není samo o sobě dostačující k podpoře konkurenceschopnosti, 
inovace zakládání podniků a jejich získávání/převod. Je rovněž důležité podnikavost rozvíjet, 
zejména u mladých lidí a u řemesel a živností, které vyžadují technickou přípravu a které 
mladí lidé, jejich rodiče i média často nedoceňují.
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Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 160
Čl. 14 písm. aa) (nové) 

aa) povzbuzování studentů magisterských a 
doktorandských studií, aby se zapojili do 
spolupráce s MSP a podíleli se na 
inovacích;

Or. en

Odůvodnění

Znalostní potenciál pro inovaci musí zahrnovat lidské zdroje – zejména mladé lidi, neboť 
informační věk vyžaduje, aby se mladí lidé co nejdříve zapojili do procesu celoživotního 
vzdělávání pro inovace. Lidské zdroje studentů magisterského a doktorandského studia jsou 
cenným vědomostním přínosem pro MSP. MSP mohou být navíc přínosem pro inovační 
přípravu ve vědeckých komunitách.

Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta 
Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Pozměňovací návrh 161
Čl. 14 písm. b)

b) povzbuzování podnikatelského prostředí 
otevřeného pro inovace, vývoj a růst 
podniků;

b) povzbuzování podnikatelského prostředí 
otevřeného pro inovace, vývoj a růst 
podniků v rámci udržitelného rozvoje;

Or. en

Odůvodnění

Jedním z nejdůležitějších faktorů snižujícím náklady na dosažení udržitelnosti je co 
nejvčasnější integrace záležitostí udržitelnosti do podnikatelských rozhodnutí.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 162
Čl. 14 písm. ba) (nové) 

ba) podpora výměny a mobility 
zaměstnanců evropských MSP a mezi 
různými evropskými ústavy a sítěmi za 
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účelem přenosu vědomostí a výměny 
nejlepších praxí;

Or. es

Odůvodnění

Je zapotřebí podporovat fóra pro dialog mezi vynálezci a inovátory na straně jedné a řediteli 
podniků a manažery na straně druhé. Proto je velmi důležité investovat do školících a 
výměnných programů s cílem spojit ducha podnikavosti a inovační kapacitu, což jsou dvě 
strategické opory lisabonské agendy. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 163
Čl. 14 písm. ca) (nové) 

ca) propagace a podpora rozvoje ducha 
podnikavosti ve Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Evropa potřebuje nápravu nejzákladnějších příznaků neuspokojivého stavu podnikavosti. 
Podpora ducha podnikavosti v Evropě zasluhuje být zahrnuta mezi nejvyšší priority.

Pozměňovací návrh, který předložili Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 164
Čl. 14 písm. ca) (nové) 

ca) povzbuzování zakládání, převodů a 
získávání podniků, zejména malých a 
řemeslných podniků.

Or. fr

Odůvodnění

Komise odhaduje, že jedna třetina evropských podniků bude v příštích deseti letech 
převedena, což představuje téměř 610 000 podniků ročně v přístích deseti letech, což může 
mít potenciálně vliv na 2,4 milionu pracovních míst. Evropská unie bude čelit historické 
výzvě, která bude v první řadě postihovat malé a řemeslné podniky.
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Za tím účelem se musí zakládání, získávání a převod podniků stát jednou z priorit pro rozvoj 
ducha podnikání a podnikavosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 165
Čl. 15 písm. b)

b) příspěvky k definování a podpoře strategií 
konkurenceschopnosti souvisejících 
s odvětvími průmyslu a služeb;

b) příspěvky k definování a podpoře strategií 
konkurenceschopnosti souvisejících 
s odvětvími průmyslu a služeb, včetně 
mechanismů k omezení byrokracie;

Or. en

Odůvodnění

Byrokracie představuje jednu z hlavních překážek podnikavosti zejména pro MSP a je 
zapotřebí se touto problematikou zabývat souvisle a účinně v rámci celé EU.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 166
Čl. 15 písm. c)

c) podporu vzájemného vzdělávání za 
účelem dosažení výsledků nejvyšší kvality 
ve vnitrostátních a regionálních správních 
orgánech.

c) podporu vzájemného vzdělávání za 
účelem dosažení výsledků nejvyšší kvality 
ve vnitrostátních a regionálních a místních 
správních orgánech.

Or. es

Odůvodnění

Jak již bylo řečeno, nesmíme zapomínat na místní orgány.

Pozměňovací návrh, který předložili Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 167
Článek 15a (nový) 

Článek 15a
Účast malých podniků při vypracovávání 
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návrhů a provádění norem 
Účast malých a řemeslných podniků při 
vypracovávání návrhů a provádění 
normalizace, kontroly kvality a 
bezpečnostní politiky týkající se zboží a 
služeb zahrnuje:
a) podporu a povzbuzování účasti 
organizací zastupujících malé podniky 
v evropských a mezinárodních 
normalizačních iniciativách, včetně 
ochrany spotřebitele;
b) povzbuzování specializované přípravy 
v oblasti normalizace a kontroly kvality 
v organizacích zastupujících malé a 
řemeslné podniky;
c) poskytování informací, povědomí a 
poradenských služeb ze strany příslušných
odborných agentur;
d) povzbuzování poskytování dokumentace 
k vysvětlení, výkladu a zjednodušení norem, 
spolu se směrnicemi o jejich použití a 
nejlepších praxích;
e) podporu provádění norem, včetně 
ekologických norem, malými a řemeslnými 
podniky.

Or. fr

Odůvodnění

Normalizace je nezbytná k zajištění inovace a konkurenceschopnosti malých a řemeslných 
podniků. Proto musí být politika normalizace přizpůsobena jejich specifickým potřebám, což 
vyžaduje trvalou podporu jejímu provádění na úrovni Společenství, zejména pokud jde o 
školící informace, povědomí a výklad.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 168
Čl. 15a (nový) 

Článek 15a
Účast malých podniků při vypracovávání 

návrhů a provádění norem 
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Účast malých podniků při vypracovávání 
návrhů a provádění normalizace, kontroly 
kvality a bezpečnostní politiky týkající se 
zboží a služeb zahrnuje:
a) podporu a povzbuzování účasti 
organizací zastupujících malé podniky 
v evropských a mezinárodních 
normalizačních iniciativách, včetně 
ochrany spotřebitele;
b) povzbuzování specializované přípravy 
v oblasti normalizace a kontroly kvality 
v organizacích zastupujících malé podniky;
c) poskytování informací, povědomí a 
poradenských služeb ze strany příslušných 
odborných agentur;
d) povzbuzování poskytování dokumentace 
k vysvětlení, výkladu a zjednodušení norem, 
spolu se směrnicemi o jejich použití a 
nejlepších praxích;
e) podporu provádění norem, včetně 
ekologických norem, malými podniky.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Ján Hudacký

Pozměňovací návrh 169
Čl. 16 odst. 1

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

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

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu zajištění sociálního a ekonomického rozvoje méně rozvinutých regionů by mělo být 
provádění programu zajištěno místními a regionálními účastníky.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 170
Čl. 16 odst. 1

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s definicí inovace podle příručky „Oslo Manual“.

Příručka „Oslo Manual“ (OECD/Eurostat, listopad 2005) obsahuje pokyny OECD/EU ke 
sběru a výkladu údajů o inovaci. Tato příručka byla nedávno revidována a její třetí vydání 
bylo zveřejněno v listopadu 2005. Příručka vyjasňuje pojetí inovace, a jelikož definice 
inovace v CIP musí být v souladu s nejnovějšími specifikacemi pojmu inovace, bude 
samozřejmým zdrojem těchto definic příručka „Oslo Manual“.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 171
Čl. 16 odst. 1

1. Finanční nástroje Společenství je nutné 
uplatňovat s cílem usnadnit malým 
a středním podnikům přístup k finančním 
prostředkům v určitých fázích jejich 
životního cyklu: počáteční fáze, zahájení 

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

podnikání, rozšíření působnosti a převod 
(přechod) podniku. Do rozsahu těchto 
nástrojů se zahrnou investice ze strany MSP 
do technologického vývoje, inovací, přenosu 
technologií atd., a přeshraniční povaha 
jejich činností.

Or. es

Odůvodnění

V době, kdy se přemísťování ve většině evropských zemí a sektorů průmyslu stává aktuálním, 
vyvstává potřeba financování internacionalizace evropských podniků.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 172
Čl. 17 odst. 1 písm. a)

a) přispívat ke zřizování a financování MSP 
a snížení tržního nepoměru mezi kmenovým 
a rizikovým kapitálem, jenž jim brání ve 
využívání vlastního růstového potenciálu;

a) přispívat ke zřizování a financování MSP 
a snížení tržního nepoměru mezi kmenovým 
a rizikovým kapitálem, jenž jim brání ve 
využívání vlastního růstového potenciálu, 
s výhledem ny vytvoření evropského trhu 
rizikového kapitálu;

Or. en

Odůvodnění

Jedním z hlavních problémů, postihujících potenciální investory do vysokého růstového 
potenciálu MSP v dnešní Evropě, je roztříštěný trh s rizikovým kapitálem. V zájmu zmenšení 
trhliny ve financování inovačních MSP je potřeba odstranit regulační a propagační překážky, 
s nimiž se střetávají potenciální nadnárodní investoři do fondů rizikového kapitálu. 
Mechanismus GIF může přispět k postupnému vytvoření skutečně evropského trhu s rizikovým 
kapitálem. 

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 173
Čl. 17 odst. 2 poddstavce 1 a 2

2. Mechanismus GIF je tvořen dvěma 
nástroji:

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

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

Zadruhé GIF2, nástroj zaměřený na investice 
ve fázi rozšíření působnosti a umožňující 
investice do specializovaných fondů 
rizikového kapitálu, které dále inovativním 
MSP s vysokým růstovým potenciálem 
poskytnou během fáze rozšíření působnosti 
kvazivlastní kapitál nebo vlastní kapitál. 
Investice prostřednictvím nástroje GIF2 se
vyhnou výkupnímu nebo náhradnímu 
kapitálu.

Zadruhé GIF2, nástroj zaměřený na investice 
ve fázi rozšíření působnosti a umožňující 
investice do specializovaných fondů 
rizikového kapitálu, které dále inovativním 
MSP s vysokým růstovým potenciálem 
poskytnou během fáze rozšíření působnosti 
kvazivlastní kapitál nebo vlastní kapitál. 
Investice prostřednictvím nástroje GIF2 
budou podporovat jak nákupní, tak výkupní 
kapitál.

Or. en

Odůvodnění

Mnohé MSP s vysokým inovačním potenciálem narážejí v počáteční fázi na potíže kvůli 
nedostatečným fondům rizikového kapitálu. Jelikož je důležité, aby řetězec financování zůstal 
nepřerušený, musíme pomáhat specializovaným fondům spolufinancovat již financované 
podnikatelské projetky (financování druhé či třetí etapy).
Přechod MSP na nového vlastníka je často spojen s novými investicemi a inovacemi, často mu 
však stojí v cestě nedostatek kapitálu pro MSP ve fázi jejich rozšiřování. Je proto namístě, 
aby bylo řízení skupování a výkupů podporváno v rámci nástroje GIF2.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 174
Čl. 17 odst. 2 pododstavec 2

Zadruhé GIF2, nástroj zaměřený na investice Zadruhé GIF2, nástroj zaměřený na investice 



PE 367.642v01-00 62/102 AM\593717CS.doc
Externí překlad

CS

ve fázi rozšíření působnosti a umožňující 
investice do specializovaných fondů 
rizikového kapitálu, které dále inovativním 
MSP s vysokým růstovým potenciálem 
poskytnou během fáze rozšíření působnosti 
kvazivlastní kapitál nebo vlastní kapitál. 
Investice prostřednictvím nástroje GIF2 se 
vyhnou výkupnímu nebo náhradnímu 
kapitálu.

ve fázi rozšíření působnosti a umožňující 
investice do specializovaných fondů 
rizikového kapitálu, které dále inovativním 
MSP s vysokým růstovým potenciálem 
poskytnou během fáze rozšíření působnosti 
kvazivlastní kapitál nebo vlastní kapitál. 
Investice prostřednictvím nástroje GIF2 se 
vyhnou výkupnímu nebo náhradnímu 
kapitálu.

Investice GIF se zaměří na fondy, které 
mohou prokázat zkušenost a zdatnost ve 
spolupráci s inovačními MSP, inovačními a 
výzkumnými portfolii, jako jsou vědecké či 
technologické parky, a dalšími účastníky 
inovačního procesu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu celkové kvality řízení programu je třeba zavést kvalitativní opatření na veškeré 
aspekty a nástroje.
Jelikož prostředky GIF spravuje EIF a v zájmu zajištění toho, aby finanční 
zprostředkovatelské subjekty byly více než pouhými poradci a prostředníky, a tvořily tak 
součást inovačního porcesu a prostředí, je nutné, aby fondy rizikového kapitálu „business 
angels“ atd. znaly důkladně inovační MSP, inovační a RTD portfolia atd. a měly k nim blízký 
vztah. Pákového efektu CIP se dosáhne právě úzkou spoluprací s MSP.

Pozměňovací návrh, který předložil Ján Hudacký

Pozměňovací návrh 175
Čl. 17 odst. 2 pododstavec 3

V rámci mechanismu GIF je možné 
investovat do zprostředkovatelských 
subjektů, a to prostřednictvím případné 
spolupráce s vnitrostátními režimy 
podporujícími malé obchodní investiční 
společnosti.

V rámci mechanismu GIF je možné 
investovat do zprostředkovatelských 
subjektů, pokud možno do těch, které 
působí na regionální úrovni, a to 
prostřednictvím případné spolupráce 
s vnitrostátními režimy podporujícími malé 
obchodní investiční společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Regionální zprostředkovatelské subjekty mohou lépe rozpoznat inovační potenciál a kapacitu 
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místních podniků a pružněji reagovat na jejich potřeby a měnící se podnikatelské prostředí 
v daném regionu.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 176
Čl. 18 odst.2 nástroj a)

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

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

Or. de

Odůvodnění

MSP se setkávají s potížemi zvláště tam, kde usilují o přístup k financování v případě, kdy 
chtějí rozšířit své činnosti do sousedních zemí, jelikož finanční instituce považují takové riziko 
za vyšší nebo mají nedostatek informací o regionu, v němž se má investice uskutečnit.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 177
Čl. 18 odst. 2 pododstavec 4

Čtvrtý nástroj – d) přeměna portfolií 
pohledávek MSP v cenné papíry –
zmobilizuje dodatečné financování dluhů 
MSP podle příslušných dohod o rozdělení 
rizik s dotčenými finančními institucemi. 
Podpora pro takové transakce bude záviset 
na tom, zda se finanční instituce v přiměřené 
lhůtě zaváží poskytnout značnou část 
výsledné likvidity mobilizovaného kapitálu 
pro úvěrování MSP.

Čtvrtý nástroj – d) přeměna portfolií 
pohledávek MSP v cenné papíry –
zmobilizuje dodatečné financování dluhů 
MSP podle příslušných dohod o rozdělení 
rizik s dotčenými finančními institucemi. 
Podpora pro takové transakce bude záviset 
na tom, zda se finanční instituce v přiměřené 
lhůtě zaváží poskytnout značnou část 
výsledné likvidity mobilizovaného kapitálu 
pro úvěrování MSP.
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Nástroj SMEG se zaměří na banky a 
finanční zprostředkovatelské subjekty, které 
mohou prokázat zkušenost a zdatnost ve 
spolupráci s inovačními MSP, inovačními a 
výzkumnými portfolii, jako jsou vědecké či 
technologické parky, a dalšími účastníky 
inovačního procesu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu celkové kvality řízení programu je třeba zavést kvalitativní opatření na veškeré 
aspekty a nástroje.
Jelikož prostředky SMEG spravuje EIF a v zájmu zajištění toho, aby finanční 
zprostředkovatelské subjekty byly více než pouhými poradci a prostředníky, a tvořily tak 
součást inovačního porcesu a prostředí, je nutné, aby fondy rizikového kapitálu „business 
angels“ atd. znaly důkladně inovační MSP, inovační a RTD portfolia atd. a měly k nim blízký 
vztah. Pákového efektu CIP se dosáhne právě úzkou spoluprací s MSP.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 178
Čl. 19 odst. 1 písm. ba) (nové) 

ba) prohloubení možností fondů rizikového 
kapitálu, bank a finančních 
zprostředkovatelských subjektů v oblasti 
spolupráce s inovačními MSP, inovačními 
a výzkumnými portfolii, jako jsou vědecké 
či technologické parky, a dalšími účastníky 
inovačního procesu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění rovného přístupu všech malých a středních podniků k možnostem GIF a 
SMEG se musí činnost CBS zaměřit na prohloubení schopností fondů rizikového kapitálu, 
bank a finančních zprostředkovatelských subjektů v oblasti spolupráce s inovačními MSP, s 
inovačními a RTD portfolii a dalšími „účastníky inovačního procesu“ se stálým zřetelem k 
významu zkušenosti a zdatnosti finančních zprostředkovatelských subjektů GIF a SMEG. To 
bude v některých členských státech vyžadovat dodatečnou podporu poradenství a školení pro 
finanční zprostředkovatelské subjekty.
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Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 179
Čl. 19 odst. 2 pododstavec 5

Opatření pro partnerství se dotýká výše 
čerpání úvěru nebo sdílení rizika ze strany 
mezinárodních finančních institucí ve 
prospěch partnerských bank nebo finančních 
institucí ze způsobilých zemí. Značná část 
tohoto opatření se vztahuje ke zlepšování 
schopnosti bank vyhodnocovat obchodní 
životaschopnost projektů se značným 
podílem ekologických inovací.

Opatření pro partnerství se dotýká výše 
čerpání úvěru nebo sdílení rizika ze strany 
mezinárodních finančních institucí ve 
prospěch partnerských bank nebo finančních 
institucí ze způsobilých zemí. Značná část 
tohoto opatření se vztahuje ke zlepšování 
schopnosti bank vyhodnocovat obchodní 
životaschopnost projektů se značným 
podílem ekologických inovací.

V zájmu zajištění rovného přístupu MSP k 
možnostem GIF a SMEG, se musí CBS 
činnosti vztahovat ke zlepšení schopností 
fondů rizikového kapitálu, bank a 
finančních zprostředkovatelských subjektů 
v oblasti spolupráce s inovačními MSP, 
inovačními a výzkumnými portfolii, jako 
jsou vědecké či technologické parky, a 
dalšími účastníky inovačního procesu. Za 
tímto účelem bude zřízeno poradní a školící 
zařízení.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění rovného přístupu všech malých a středních podniků k možnostem GIF a 
SMEG se musí činnost CBS zaměřit na prohloubení schopností fondů rizikového kapitálu, 
bank a finančních zprostředkovatelských subjektů v oblasti spolupráce s inovačními MSP, s
inovačními a RTD portfolii a dalšími „účastníky inovačního procesu“ se stálým zřetelem k 
významu zkušenosti a zdatnosti finančních zprostředkovatelských subjektů GIF a SMEG. To 
bude v některých členských státech vyžadovat dodatečnou podporu poradenství a školení pro 
finanční zprostředkovatelské subjekty.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 180
Čl. 20 odst. 2 písm. a), b) a c)

a) informací, zpětné vazby a služeb 
obchodní spolupráce; 

a) informací, zpětné vazby a služeb 
obchodní spolupráce (jako jsou Evropská 
informační střediska (EIC));
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b) služeb přenosu inovací, technologií a 
vědomostí; 

b) služeb přenosu inovací, technologií a 
vědomostí (jako jsou Střediska pro přenos 
inovací (IRC));

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

c) služeb podporujících účast MSP na 
rámcovém programu Společenství pro 
technologický výzkum a rozvoj (jako jsou 
Národní kontaktní místa).

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 181
Čl. 20 odst. 2 úvodní část

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

2. S využitím specializovaných znalostí trhu 
získaných evropskými sítěmi na podporu 
podniků, zejména Evropských 
informačních středisek (EIC) a Středisek 
pro přenos inovací (IRC), by měly být 
poradenské orgány související s 
podnikáním vyzvány, aby při poskytování 
služeb podnikům, zejména MSP, podle 
ustanovení odstavce 1 úzce spolupracovaly.
Finanční podporu lze poskytovat partnerům 
účastnícím se na sítích, a to zejména za 
účelem poskytování :

Or. de

Odůvodnění

Měla by být využita zkušenost Evropských informačních středisek (Euro Info Centres – EIC) a 
transferových center (Innovation Relay Centres –IRC).

Pozměňovací návrh, který předložil Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 182
Čl. 20 odst. 2 písm. -a) (nové) 

(-a) Zřízení horké linky pro inovaci a 
konkurenceschopnost alespoň ve třech 
jazycích se schopností poskytovat 
spolehlivou pomoc pro MSP, které ji 
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požadují, a jako zdroj informací o 
podpůrných programech, pro něž by mohly 
být způsobilé, a o příslušných kontaktních 
údajích;

Or. de

Odůvodnění

MSP musejí mít možnost získat spolehlivé informace snadno a rychle.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 183
Čl. 20 odst. 2 písm. a)

a) informací, zpětné vazby a služeb 
obchodní spolupráce;

a) informací, podpory, zpětné vazby a služeb 
obchodní spolupráce (jaké nabízejí 
Evropská informační střediska (EIC));

Or. de

Odůvodnění

Měla by být využita zkušenost Evropských informačních středisek (EIC) a transferových 
center (IRC).

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 184
Čl. 20 odst. 2 písm. ca) (nové) 

ca) služeb podporujících účast MSP na 
rámcovém programu a vnitrostátních 
programech pro podnikavost a inovaci.

Or. en

Odůvodnění

Program zahrnuje služby povzbuzující MSP k účasti na programech pro technologický 
výzkum a vývoj Společenství (čl. 20 odst. 2 písm. c)) a měl by rovněž obsahovat podobné 
služby pro CIP. Vzhledem k tomu, že jsou to MSP, jež představují základ růstu a 
zaměstnanosti ve starých i nových odvětvích, je důležité podporovat programy pro 
podnikavost a inovaci, jako je CIP. Tato podpora je nezbytná pro dopad těchto programů. 
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MSP se nedostává dostatečné podpory k účasti na dřívějších programech Společenství pro 
podnikavost a inovaci (MAP).

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 185
Čl. 20 odst. 3

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

3. Partnery pro účast na sítích vybere 
Komise prostřednictvím výzev k podávání 
návrhů ve vztahu k různým službám 
uvedeným v odst. 2 písm. a), b) a c),
přičemž bude přihlížet zejména k příslušné 
zkušenosti žadatele při plánování a 
provádění podpůrných služeb pro podniky, 
zejména MSP, při přeshraničním rozvoji 
jejich obchodní činnosti. V návaznosti na 
takovéto výzvy k podávání návrhů může 
Komise s vybranými partnery účastnícími se 
na sítích uzavřít rámcovou smlouvu 
o partnerství, která stanoví typ nabízené 
činnosti, postup pro poskytování dotací 
partnerům a všeobecná práva a povinnosti 
každé smluvní strany. Rámcové partnerství 
může zahrnovat celé období trvání 
programu. 

Or. de

Odůvodnění

Měla by být využita zkušenost Evropských informačních středisek (EIC) a transferových
center (IRC).

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 186
Čl. 20 odst. 3

3. Partnery pro účast na sítích vybere 
Komise prostřednictvím výzev k podávání 
návrhů ve vztahu k různým službám 
uvedeným v odst. 2 písm. a), b) a c). V 
návaznosti na takovéto výzvy k podávání 
návrhů může Komise s vybranými partnery 

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

účastnícími se na sítích uzavřít rámcovou 
smlouvu o partnerství, která stanoví typ 
nabízené činnosti, postup pro poskytování 
dotací partnerům a všeobecná práva 
a povinnosti každé smluvní strany. Rámcové 
partnerství může zahrnovat celé období 
trvání programu.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 187
Čl. 20 odst. 3a (nový) 

3a. V zájmu zajištění kvality služeb 
uvedených v odst. 2  písm. a), b), c) a ca) se
bude při výběru partnerů pro účast na 
sítích klást důraz na:
– zkušenost a zdatnost v oblasti 
poradenství, šíření znalostí a tvorby sítí;
– dostatečný rozsah činností stanovených 
v příloze III;
– mimořádná kvalita služeb uvedených 
v odst. 2 písm. a), b), c) a d) musí být 
zajištěna u všech partnerů v síti bez ohledu 
na členský stát, ve kterém působí.

Or. en

Odůvodnění

Kvalita služeb poskytovaných Evropskými informačními středisky a Středisky pro přenos 
inovací musí být zajištěna, aby bylo učiněno zadost kritice ze strany MSP ohledně kvality 
služeb poskytovaných v rámci ostatních programů Společenství.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 188
Čl. 20 odst. 3a (nový) 

3a. Kromě služeb uvedených v odst. 2 písm. 
a), b) a c) může Komise poskytnout 
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finanční podporu zřizování informačních 
středisek „one-stop-shop“ v členských 
státech, kde budou potenciální žadatelé 
informováni o možnostech pomoci 
rámcového programu jako celku a 
případně odkazováni na kontaktní partnery 
podle ustanovení odstavce 2. Informační 
střediska  „one-stop-shop“ by měla rovněž 
poskytovat informace o programech 
podporovaných ze strukturálních fondů a 
Fondu pro rozvoj venkova, jakož i ostatních 
příslušných programů Společenství (např. 
Programu pro celoživotní vzdělávání), 
jejichž cíle jsou podobné cílům rámcového 
programu a doplňují se s nimi, a případně 
budou odkazovat zájemce na příslušné 
struktury odpovědné za další pomoc.

Or. en

Odůvodnění

Střediska „one-stop-shop EU“ budou zajištovat, aby zájemci, zejména MSP, kteří nemají 
dostatek času ani prostředků ke zjišťování, kde mohou nalézt pomoc, měli snadný přístup 
k poradenství a informacím o všech službách, které by jim mohly být prospěšné.
V zájmu pomoci rozvoje synergií s rámcovým programem je třeba vytvořit v praxi vazbu na 
příslušné programy celoživotního vzdělávání a programy financované ze strukturálních fondů 
a Fondu pro rozvoj venkova. 

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 189
Čl. 20 odst. 4

4. Vedle služeb uvedených v odst. 2 
písm. a), b) a c) může Komise na základě 
výzev k podávání návrhů vyhrazených pro 
partnery účastnící se na sítích poskytnout 
finanční podporu pro provádění dalších 
činností souvisících s rámcovým 
programem.

4. Vedle služeb uvedených v odst. 2 
písm. a), b), c) a ca) může Komise na 
základě výzev k podávání návrhů 
vyhrazených pro partnery účastnící se na 
sítích poskytnout finanční podporu pro 
provádění dalších činností souvisících 
s rámcovým programem. Komise bude 
vyhodnocovat kvalitu služeb poskytovaných 
partnery účastnícími se na sítích jednou za 
rok. Bude-li kvalita služeb neuspokojivá, 
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rámcová smlouva o partnerství musí být 
znovu projednána nebo vydána nová výzva 
k podávání návrhů.

Or. en

Odůvodnění

Jako součást celkového řízení kvality programu musejí být služby poskytované partnery 
účastnícími se na síti hodnoceny, a není-li kvalita služeb uspokojivá, musejí být učiněny 
patřičné změny.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 190
Čl. 20 odst. 4

4. Vedle služeb uvedených v odst. 2 
písm. a), b) a c) může Komise na základě 
výzev k podávání návrhů vyhrazených pro 
partnery účastnící se na sítích poskytnout 
finanční podporu pro provádění dalších 
činností souvisících s rámcovým 
programem.

4. Vedle služeb uvedených v odst. 2 
písm. a), b), c) a v odstavci 3a může Komise 
na základě výzev k podávání návrhů 
vyhrazených pro partnery účastnící se na 
sítích poskytnout finanční podporu pro 
provádění dalších činností souvisících 
s rámcovým programem.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z úvodu k novému čl. 20 odst. 3a. 

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 191
Čl. 20 odst. 4a (nový) 

4a. Komise poskytne zvláštní podporu MSP 
v těch regionech, které – ať už z důvodu 
odlehlosti nebo nižšího stupně vývoje –, 
vyžadují k posílení své hospodářské 
konkurenceschopnosti inovační činnosti.

Or. es
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Odůvodnění

V zájmu usnadnění úspory z rozsahu a s cílem rozvoje portfolií na regionální a místní úrovni, 
která mohou usnadnit rozvoj evropských portfolií, je nezbytně důležité, aby byla těmto 
regionům poskytnuta podpora pro činnosti podporující inovaci a konkurenceschopnost 
uzpůsobená struktuře jejich hospodářství a podnikání.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 192
Čl. 20 odst. 6a (nový) 

6a) Je třeba se obrátit na vnitrostátní a 
regionální služby, které pomáhají 
organizacím zastupujícím malé podniky, a 
je možné jim poskytnout finanční pomoc 
pro zahájení činností v rámci rámcového 
programu.

Or. fr

Odůvodnění

Zastupující organizace jsou v kontaktu s miliony malých podniků, což jim umožňuje pomoci 
těmto malým podnikům, aby se staly konkurenceschopnější ve stěžejních oblastech rámcového 
programu: inovace, životní prostředí, ITC, normalizace a převody firem.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 193
Čl. 21 odst. 2 písm. b)

b) společně zahrnují alespoň tři zúčastněné 
země; a

b) tvořeny účastníky alespoň ze dvou 
zúčastněných zemí; 

Or. de

Odůvodnění

Účast nejméně dvou zúčastněných zemí je dostačující. V zájmu dosažení požadovaného 
účinku spolupracující projekt se dvěma účastníky by měl být způsobilý k financování podpory 
inovací.
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Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 194
Čl. 21 odst. 4

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

4. Podporu lze poskytovat vybraným 
skupinám spolupracujících programů s cílem 
přidat hodnotu celé skupině nebo jedné či 
více specifickým činnostem v rámci 
skupiny, vytvořit synergii mezi 
spolupracujícími programy nebo zajistit 
příslušné kritické množství. Podporu lze 
poskytovat spolupráci mezi vnitrostátními 
nebo regionálními veřejnými propagačními 
institucemi, jako jsou propagační banky či 
fondy, s cílem umožnit výměnu nejlepších 
praxí a zahájení pilotních projektů 
nadnárodních propagačních programů pro 
MSP.

Or. en

Odůvodnění

Programy na podporu inovací podniků jsou užitečným nástrojem ke zlepšení koordinace 
činností podpory MSP na nadnárodní úrovni, jež jsou v členských státech EU v podstatě 
vnitrostátní nebo dokonce regionální. Veřejné propagační instituce poskytující podpůrné 
služby podnikům mohou hodně získat posílením své institucionální spolupráce a zahájením 
nadnárodních propagačních programů nebo fondů pro MSP, které se chtějí otevřít 
přeshraničním investicím a přeshraničnímu partnerství.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 195
Čl. 22 písm. a)

a) studie, sběr údajů, průzkumy a publikace, 
jež se budou pokud možno opírat o úřední 
statistiky;

a) studie, včetně studií proveditelnosti trhu, 
sběr údajů, průzkumy a publikace, včetně 
těch, které vzešly od firem specializovaných 
na výzkum podnikavosti a inovace, jež se 
budou pokud možno opírat o úřední 
statistiky;

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu posílení konkurenceschopnosti není důležité jen inovovat, ale také vědět, po jakém 
druhu inovace je na trhu poptávka. Rozvoj evropské sítě firem (tzv. „think tanks“) 
specializujících se na analýzu politik pro podnikavost a inovaci je katalyzátorem vytváření 
kultury podnikavosti a inovace.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 196
Čl. 22 písm. da) (nové) 

da) konzultace a přímé zapojení organizací 
zastupujících dotčené podniky.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 197
Čl. 22 písm. db) (nové) 

db) šíření a využívání výukové podpory, 
toolboxů, pokynů a technické dokumentace 
vypracované pro MSP v jednom členském 
státě v zájmu dosažení nejlepších výsledků, 
které přinesou užitek i ostatním členským 
státům.

Or. fr

Odůvodnění

Organizace MSP v různých členských státech vyvinuly výukové podpory, toolboxy, pokyny a 
technické dokumentace, které se osvědčily jako prospěšné, nejsou však známy v ostatních 
členských státech (problém překladu). V zájmu dosažení nákladové účinnosti, je potřeba 
vyhotovit překlady a přizpůsobit tyto nástroje situaci na místní či vnitrostátní úrovni. 

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 198
Článek 23
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Twinning mezi orgány na vnitrostátní a 
regionální úrovni

Twinning mezi organizacemi souvisejícími 
s podnikáním na vnitrostátní a regionální 
úrovni 

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

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

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Cílem je prosazovat inovaci v komerční oblasti, a proto i financování by mělo být omezeno na 
tuto oblast. To může podpořit i spolupráce mezi podnikatelskými a komerčními organizacemi.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 199
Článek 23 nadpis

Twinning mezi orgány na vnitrostátní a 
regionální úrovni

Twinning mezi orgány na vnitrostátní a 
regionální úrovni a podnikatelskými 
asociacemi

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce mezi podniky a jejich organizacemi musí být zahrnuta.
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Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 200
Článek 23 nadpis

Twinning mezi orgány na vnitrostátní a
regionální úrovni.

Twinning mezi orgány na vnitrostátní,
regionální a místní úrovni.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba, aby se do spolupráce mezi orgány zapojil místní rozměr.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 201
Čl. 23 odst. 1

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

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

Or. es

Odůvodnění

Je třeba, aby se do spolupráce mezi orgány zapojil místní rozměr.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 202
Čl. 23 odst. 1

1. Twinningové činnosti lze zřizovat na 
základě výzev k podávání návrhů 
vnitrostátním kontaktním místům s cílem 
umožnit cílenou správní spolupráci. Tato 

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

místa mohou po dohodě s příslušnými 
vnitrostátními nebo regionálními orgány a 
podnikatelskými asociacemi následně určit 
hlavního experta nebo tým expertů.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce mezi podniky a jejich organizacemi musí být zahrnuta.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 203
Čl. 23 odst. 2

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

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

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce mezi podniky a jejich organizacemi musí být zahrnuta.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 204
Článek 24

Podpůrná opatření k provádění programu Podpůrná a jiná opatření k provádění 
programu

Komise může provést tato opatření: Komise může provést tato opatření:

a) analýza a sledování konkurenceschopnosti 
a odvětvových otázek, včetně výroční 
zprávy Komise o konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu;

a) analýza a sledování konkurenceschopnosti 
a odvětvových otázek, včetně výroční 
zprávy Komise o konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu;

b) příprava posuzování dopadu opatření 
Společenství, jež mají zvláštní význam pro 

b) příprava posuzování dopadu opatření 
Společenství, jež mají zvláštní význam pro 
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konkurenceschopnost podniků; konkurenceschopnost podniků a následně 
zjednodušení stávající právní úpravy nebo 
příprava nových legislativních opatření, jež 
by inovaci v EU více zatraktivnily (např. 
v oblasti práv duševního vlastnictví);

c) hodnocení specifických hledisek nebo 
specifických prováděcích opatření ve vztahu 
k tomuto programu;

c) hodnocení specifických hledisek nebo 
specifických prováděcích opatření ve vztahu 
k tomuto programu;

d) rozšiřování vhodných informací ve vztahu 
k tomuto programu.

d) rozšiřování vhodných informací ve vztahu 
k tomuto programu.

da) příprava návrhu nařízení Komise, 
kterým se zřizuje Agentura Evropského 
společenství pro inovaci.

Or. en

Odůvodnění

Nadpis musí lépe odrážet obsah článku.

EU musí reagovat na potřebu přitažlivějšího právního rámce pro inovaci (např. v oblasti práv 
duševního vlastnictví), aby obstála před světovou konkurencí. 

Ohledně potřeby zřídit Evropskou agenturu pro inovaci viz odůvodnění k pozměňovacímu 
návrhu 3.

Pozměňovací návrh, který předložili Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Pozměňovací návrh 205
Článek 25

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

Pracovní program podrobně stanoví cíle 
a priority, opatření potřebná pro jejich 
provádění, provozní harmonogramy, jakož 
i pravidla pro účast a kritéria výběru 
a hodnocení prováděcích opatření,
v souladu s cíli stanovenými v článku 10, 
s výjimkou cílů uvedených v článku 24. 
Pracovní program vymezí opatření 
podporující ekologické inovace a uvede je 
v samostatné kapitole.

Or. en
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Odůvodnění

Původní formulace by vylučovala možnost obecného zavedení toolboxu podle článku 6. Nová 
formulace je rovněž v souladu s ostatními příslušnými ustanoveními (články 36 a 45). Navíc 
musí být zřejmé, co přesně ekologická inovace zahrnuje také na úrovni pracovního programu.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 206
Čl. 25 odst. 1a (nový) 

Komise ustanoví pracovní program po 
poradě s výborem uvedeným v čl. 46 odst. 1 
písm. a).

Or. sv

Odůvodnění

Programové výbory sehrávají důležitou roli a jejich pravomoci by neměly být oslabovány.

Pozměňovací návrh, který předložil Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 207
Čl. 26 odst. 3

3. Činnosti uvedené v odstavci 2 se 
provádějí se zvláštním důrazem na podporu 
příležitostí a přínosů, jež z informačních 
a komunikačních technologií plynou pro 
občany a podniky, a na zvyšování povědomí 
o těchto příležitostech a přínosech.

3. Činnosti uvedené v odstavci 2 mají za cíl 
zlepšit inovační potenciál a 
konkurenceschopnost MSP. Činnosti 
budou rovněž zahrnovat podporu příležitostí 
a přínosů, jež z informačních 
a komunikačních technologií plynou pro 
občany a podniky, a na zvyšování povědomí 
o těchto příležitostech a přínosech.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvolnit inovační potenciál MSP.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 208
Čl. 26 odst. 3
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3. Činnosti uvedené v odstavci 2 se 
provádějí se zvláštním důrazem na podporu 
příležitostí a přínosů, jež z informačních 
a komunikačních technologií plynou pro 
občany a podniky, a na zvyšování povědomí 
o těchto příležitostech a přínosech.

3. Činnosti uvedené v odstavci 2 přispívají 
ke zlepšení inovačního potenciálu a 
konkurenceschopnosti podniků, zejména 
MSP a provádějí se pokud možno 
s ohledem na podporu příležitostí a přínosů, 
jež z informačních a komunikačních 
technologií plynou pro občany a podniky, 
a na zvyšování povědomí o těchto 
příležitostech a přínosech.

Or. en

Odůvodnění

Zvyšování povědomí je velmi důležité, nemělo by však tvořit podmínku veškerých činností.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 209
Čl. 27 písm. a)

a) odstraňování překážek v přístupu ke 
službám založeným na informačních 
a komunikačních technologiích a stanovení 
vhodných rámcových podmínek pro rychlé 
a vhodné zavádění souběžných digitálních 
komunikačních technologií a služeb, včetně 
hledisek interoperability, bezpečnosti 
a důvěry;

a) odstraňování překážek v přístupu ke 
službám založeným na informačních 
a komunikačních technologiích a stanovení 
vhodných rámcových podmínek pro 
rychlé, vhodné a účinné zavádění 
souběžných digitálních komunikačních 
technologií a služeb, včetně hledisek 
interoperability, bezpečnosti a důvěry;

Or. el

Odůvodnění

Zavádění digitálních komunikačních technologií a služeb nesmí být posuzováno jen s ohledem 
na snadnou dostupnost, nýbrž rovněž s ohledem na měřitelnou efektivitu služeb poskytovaných 
individuálním uživatelům. Nejde jen o to, aby měl jednotlivec přístup k těmto technologiím, 
ale aby byl schopen je účinně využívat a mít z nich prospěch. 

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 210
Čl. 29 písm. a)

a) rozšíření přístupnosti informačních a) rozšíření přístupnosti informačních 
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a komunikačních technologií a digitální 
gramotnosti;

a komunikačních technologií, digitální 
gramotnosti a seznamování veřejnosti s 
informačními a komunikačními 
technologiemi;

Or. el

Odůvodnění

Dostupnost informačních a komunikačních technologií je nezbytným předpokladem, sama o 
sobě však nestačí překlenout digitální propast. Je třeba povzbuzovat metodické a inovační 
činnosti k informování veřejnosti a jejímu seznamování s těmito novými technologiemi a jejich 
využitím, čímž se povzbudí poptávka v tomto sektoru.

Pozměňovací návrh, který předložil Claude Turmes

Pozměňovací návrh 211
Čl. 29 písm. c)

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

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

Or. en

Odůvodnění

Obsah toho, co dnes veřejná správa vytváří, musí být nejen přístupný všem uživatelům bez 
ohledu na to, jaký druh softwaru užívají, rovněž je však třeba zajistit, aby tento materiál 
zůstal přístupný i budoucím generacím, kdy se už dnes běžný software nebude užívat.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 212
Čl. 29 písm. ca) (nové) 



PE 367.642v01-00 82/102 AM\593717CS.doc
Externí překlad

CS

ca) užívání informačních a komunikačních 
technologií ke zlepšení kvality života 
znevýhodněných skupin obyvatelstva, 
například postižených osob, starších lidí.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštním kategoriím lidí, kteří čelí zvláštním obtížím, by měla být věnována zvláštní 
pozornost a měli by mít prospěch z rozvoje informačních a komunikačních technologií. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 213
Čl. 30 odst. 2a (nový) 

Tato část programu by měla především 
posílit konkurenční a inovační potenciál
MSP.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvolnit inovační potenciál MSP.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 214
Čl. 31 odst. 1 písm. c)

c) tematické sítě, umožňující spolupráci 
různých zúčastněných stran v rámci určitého 
cíle, směřující k usnadnění koordinační 
činnosti a přenosu vědomostí.

c) tematické sítě, umožňující spolupráci 
různých zúčastněných stran v rámci určitého 
cíle, směřující k usnadnění koordinační 
činnosti a přenosu vědomostí. Tematické 
sítě, spojující lidi a povzbuzující výměnu 
technologického know how a společných 
rozvojových projektů vypracovávaných 
geografickými oblastmi EU na základě 
společných (kulturních, geografických či 
jiných) zájmů.

Or. el
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Odůvodnění

Rámcový program by měl umožňovat tvorbu tematických sítí spojujících zúčastněné strany, 
které nemusejí být početné, mohou však čelit společným (kulturním, geografickým či jiným) 
obtížím a překážkám bránícím jim ve snahách o překlenutí digitální propasti. Tato opatření 
budou zvláště významná ve znevýhodněných oblastech, včetně vzdálených ostrovů a horských 
obcí.

Pozměňovací návrh, který předložila Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 215
Čl. 31 odst. 2 pododstavec 2

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

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

Or. es

Odůvodnění

Nevládní a neziskové organizace působí pro obecné blaho, a proto by se s nimi mělo 
zacházet stejně jako s veřejnými orgány.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 216
Čl. 31 odst. 2 pododstavec 2

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

Společenství může ve prospěch rozpočtu 
projektů uvedených v odst. 1 písm. a) udělit 
podporu do výše 75 % jejich celkových 
nákladů. Vícenáklady orgánů veřejného 
sektoru lze hradit do výše 100 %.

Or. fr

Odůvodnění

Navrhované 50% maximum v souladu s praxí, jíž se řídí Generální ředitelství pro výzkum pro 
komerční projekty (přičemž ostatní generální ředitelství – zaměstnanost, rozšíření, atd. –
stanovují maximum 75 %), je příliš nízké pro neziskové organizace, které si nemohou dovolit 
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uhradit 50 % projektových nákladů (řada organizací v nových členských státech a 
kandidátských zemích nebude schopna se účastnit ani tehdy, bude-li se od nich požadovat 
25 %). I projekty, na nichž se podílejí podniky, potřebují koordinátora (často neziskovou 
organizaci).

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 217
Čl. 31 odst. 4 pododstavec 2

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

50% dotace tematických činností se bude 
týkat způsobilých vícenákladů na koordinaci 
a uplatňování sítě. Na základě účasti 
Společenství mohou být hrazeny způsobilé 
vícenáklady těchto opatření.

Or. de

Odůvodnění

Stanovit veškeré dotace paušálně ve výši 50 % povzbuzuje řádné provádění programu v 
příjemcově vlastním zájmu. Podpora ve výši 100 % by povzbuzovala ke zneužívání veřejných 
financí. Zvýhodňování veřejných orgánů by bylo v rozporu se zásadami EU o veřejné soutěži.

Pozměňovací návrh, který předložil Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 218
Článek 33 úvodní část 

Na podporu analýz, vývoje a koordinace 
politik se zúčastněnými zeměmi je nutné 
provést tato opatření:

Na podporu analýz, vývoje a koordinace 
politik se zúčastněnými zeměmi je nutné 
provést tato opatření; zejména s cílem 
posílení konkurenčního a inovačního 
potenciálu evropských podniků, zejména 
MSP:

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvolnit inovační potenciál MSP.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 219
Čl. 34 odst. 1 úvodní část 

1. Na podporu provádění programu nebo 
přípravy plánovaných činností je nutné 
provést tato opatření:

1. Na podporu provádění programu nebo 
přípravy plánovaných činností je nutné 
provést tato opatření zejména s cílem 
posílení konkurenčního a inovačního 
potenciálu evropských podniků, zejména 
MSP:

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvolnit inovační potenciál MSP.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 220
Čl. 36 odst. 1a (nový) 

Komise ustanoví pracovní program po 
poradě s výborem uvedeným v čl. 46 odst. 1 
písm. a).

Or. sv

Odůvodnění

Programové výbory sehrávají důležitou roli a jejich pravomoci by neměly být oslabovány.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 221
Čl. 37 odst. 1

1. Tímto se zřizuje program na podporu 
energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů 
energie a diverzifikace energie, dále jen 
„program Inteligentní energie – Evropa“.

1. Tímto se zřizuje program na podporu 
energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů 
energie a diverzifikace energie, dále jen 
„program Inteligentní energie – Evropa“. 
Tento program by měl být považován za 
prostředek, s jehož pomocí se EU může stát 
světovým vůdcem v oblasti technologií 
udržitelné energie a vysoce výkonných 



PE 367.642v01-00 86/102 AM\593717CS.doc
Externí překlad

CS

aplikací, a tedy prostředek zásadního 
významu pro konkurenceschopnost Evropy.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se Smlouvou o EU musejí veškeré programy EU zohledňovat hledisko udržitelnosti. 
To je samozřejmě přítomno v činnostech programu Inteligentní energie – Evropa. Činíme-li 
však program Inteligentní energie – Evropa součástí CIP, je potřebné zdůraznit, že EU by 
mohla mít konkurenční náskok v oblasti technologií udržitelné energie a vysoce výkonných 
aplikací (General Electric oznámila nové rozsáhlé investice do této oblasti). Tato změna bude 
mít dopad jednak na hospodářskou konkurenceschopnost EU a jednak na 
konkurenceschopnost podniků EU v oblasti udržitelného využívání přírodních zdrojů.

Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude 
Turmes, Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 222
Čl. 38 písm. c)

c) podporou institučního budování kapacit, 
a to rovněž na místní a regionální úrovni, 
zvyšováním povědomí, především 
prostřednictvím vzdělávacího systému, 
povzbuzováním výměny zkušeností a know-
how mezi hlavními zúčastněnými činiteli, 
podniky a občany všeobecně 
a podněcováním šíření nejlepší praxe 
a nejlepších dostupných technologií 
a především prostřednictvím podpory na 
úrovni Společenství odstranit překážky pro 
účinné a inteligentní způsoby výroby 
a spotřeby energie, jež nejsou 
technologického rázu.

c) podporou institučního budování kapacit, 
a to rovněž na místní a regionální úrovni, 
zvyšováním povědomí, především 
prostřednictvím vzdělávacího systému, 
povzbuzováním výměny zkušeností a know-
how mezi hlavními zúčastněnými činiteli, 
podniky, zejména MSP, a občany všeobecně 
a podněcováním šíření nejlepší praxe 
a nejlepších dostupných technologií 
a především prostřednictvím podpory na 
úrovni Společenství odstranit překážky pro 
účinné a inteligentní způsoby výroby 
a spotřeby energie, jež nejsou 
technologického rázu.

Or. en

Odůvodnění

MSP mají klíčový význam pro inovaci v energetické oblasti.
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Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude 
Turmes, Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 223
Čl. 39 písm. a)

a) zlepšování energetické účinnosti 
a racionálního využívání energie, zejména 
v odvětví stavebnictví a průmyslu, 
s výjimkou činností popsaných v článku 41;

a) zlepšování energetické účinnosti 
a racionálního využívání energie, zejména 
v odvětví stavebnictví, v průmyslu, přičemž 
zvláštní pozornost je třeba věnovat MSP, a 
v oblasti produktů spotřebovávajících 
energii, s výjimkou činností popsaných 
v článku 41;

Or. en

Odůvodnění

MSP zde musejí být zvláště zdůrazněny a produkty spotřebovávající energii jsou důležité 
vzhledem k činnostem týkajícím se transformace trhu se spotřebními produkty (směrnice o 
ekodesignu).

Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude 
Turmes, Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 224
Čl. 39 písm. b)

b) podporu přípravy legislativních opatření 
a jejich používání.

b) podporu přípravy legislativních opatření 
a jejich používání při zajištění nových 
podnikatelských příležitostí na poli 
energetických služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 225
Čl. 39 písm. ba) (nové) 

ba) podporu odvětví vytápění a chlazení .

Or. en
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Odůvodnění

Vytápění a chlazení dosahuje přibližně 40 procent spotřeby energie, a proto mezi prioritami 
v odvětví energie je třeba věnovat zvláštní pozornost oblasti vytápění a chlazení, včetně 
vývoje nových technologií.

Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude 
Turmes, Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 226
Čl. 40 písm. a)

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 227
Čl. 43 písm. b)

b) vytvoření, rozšíření nebo reorganizaci 
struktur a nástrojů pro udržitelný 
energetický rozvoj, včetně místní 
a regionální energetické správy, a vývoj 
odpovídajících finančních produktů a tržních 
nástrojů.

b) vytvoření, rozšíření nebo reorganizaci 
struktur a nástrojů pro udržitelný 
energetický rozvoj, včetně místní 
a regionální energetické správy, a vývoj 
odpovídajících finančních produktů a tržních 
nástrojů s využitím zkušeností dřívějších i 
současných sítí jako je síť OPET a 
ManagEnergy. 

Or. sv

Odůvodnění

Síť OPET, která má dnes přibližně 40 poboček v Evropě a mimo ni, existuje již od poloviny 
90. let minulého století a bylo by plýtváním nevyužít takovýto zdroj znalostí. Činnost sítě 
ManagEnergy vedla k posilování snah o obnovitelné zdroje energie a opatření za účelem 
energetické účinnosti na místních a regionálních úrovních v rámci EU.
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Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 228
Čl. 43 písm. ea) (nové) 

ea) finanční pomoc pro vnitrostátní nebo 
regionální služby, které pomáhají 
organizacím zastupujícím malé podniky 
poskytováním informací, školením a 
poradenstvím v zájmu zajištění dobré praxe 
v malých podnicích ohledně využití energie 
a přizpůsobení se a prosazování 
udržitelných energetických zařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Zastupující organizace jsou v kontaktu s miliony malých podniků, což jim umožňuje pomoci 
těmto malým podnikům, aby se staly konkurenceschopnější ve stěžejních oblastech rámcového 
programu, včetně energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 229
Čl. 45 odst. 1a (nový) 

Komise ustanoví pracovní program po 
poradě s výborem uvedeným v čl. 46 odst. 1 
písm. a).

Or. sv

Odůvodnění

Programové výbory sehrávají důležitou roli a jejich pravomoci by neměly být oslabovány.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 230
Čl. 46 odst. 1 písm. ca) (nové) 

ca) pro celkovou koordinaci provádění cílů 
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rámcového programu výbor nazvaný Řídící 
výbor pro cíle CIP (CIPOC).

Or. en

Odůvodnění

Vedle tří řídících výborů pro každý ze specifických programů CIP bude užitečným nástrojem i 
koordinační orgán, který bude sledovat naplňování horizontálních cílů CIP.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 231
Čl. 46 odst. 3a (nový) 

3a. V návaznosti na příznivou analýzu 
výnosu nákladů může Komise zřídit 
Výkonnou agenturu pro celý rámcový 
program, která bude pomáhat celkovému 
provádění rámcového programu.

Or. en

Odůvodnění

Bude-li to finančně prospěšnější (což zhodnotí analýza výnosu nákladů), zajistí výkonná 
agentura účinnější a soudržnější provádění programu.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 232
Článek 46a (nový) 

Článek 46a 
Poradní výbor na vysoké úrovni pro 

konkurenceschopnost a inovaci 
1. Komise se bude radit s poradním 
výborem na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost a inovaci složeným 
ze zástupců průmyslových a 
podnikatelských asociací, včetně asociací 
zastupujících MSP, a dalších odborníků. 
Jejich odbornost by se měla týkat odvětví a 
otázek, jimiž se zabývá rámcový program, 
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včetně financování, informačních a 
komunikačních technologií, energie a 
ekologických inovací.

Or. en

Odůvodnění

Návrh zcela postrádá prvek konzultace se zúčastněnými subjekty a jejich účasti v procesu 
zavádění. Proto je hlavním přínosem zavedení poradního výboru skutečnost, že do programu 
se promítnou i odborné znalosti účastníků z oblastí, jimiž se CIP zabývá, aby později lépe 
odpovídal (a nakonec se přizpůsobil) skutečným potřebám Unie. Tento výbor rovněž zajistí 
soudržnost všech složek rámcového programu, a zvýší tak konkurenceschopnost a inovaci 
prostřednictvím výměny dobrých praxí mezi jednotlivými podprogramy.

Pozměňovací návrh, který předložili Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 233
Článek 46a (nový) 

Článek 46a 
Konzultace s organizacemi zastupujícími 

podniky 
1. Komise se bude snažit zapojit organizace 
zastupující podniky, zejména MSP, 
mikropodniky a řemeslné podniky do tvorby 
politik a formulování a přípravy akčních 
programů a provozních opatření v rámci 
rámcového programu. 
2. Konzultace s těmito organizacemi se 
budou provádět ve spolupráci s výbory 
uvedenými v článku 46.

Or. fr

Odůvodnění

Organizace zastupující podniky (komory, profesní organizace atd.) jsou přímo uzpůsobeny 
jejich potřebám a očekáváním, poskytují jim poradenství, informace, odborné znalosti a 
pomoc. Tyto služby jsou ještě důležitější pro malé podniky a mikropodniky, zejména řemeslné 
podniky, jelikož samy takovými zdroji nedisponují.
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Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 234
Článek 46b (nový) 

Článek 46b
Schvalovací postup - vademekum

1. Komise s přihlédnutím ke stanovisku 
poradního výboru na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost a inovaci k této 
otázce připraví jednoduchý a 
nebyrokratický schvalovací postup, který 
umožní účastníkům snadný přístup 
k rámcovému programu.
2. Po vstupu tohoto rámcového programu 
v platnost zveřejní Komise čtivé a 
uživatelsky přívětivé vademekum, které 
jasně, jednoduše a průhledně stanoví rámec 
obecných zásad pro účast příjemců 
v rámcovém programu. To by mělo 
usnadnit účast zejména MSP.
3. Toto vademekum vymezí práva a 
povinnosti uživatelů; finanční ustanovení 
jako jsou sazby způsobilých nákladů a 
podpor; zásady, jimiž se řídí správní 
předpisy a postupy, zejména – kde to bude 
vhodné – uživatelsky přívětivé uplatnění 
postupů týkajících se dvoufázového 
schvalovacího postupu; předpisy pro využití 
a šíření výsledků projektů a zásady 
hodnocení, výběru a udělování grantů 
návrhům.
4. Komise zajistí, aby čas mezi podáním 
žádosti a oznámením výsledků hodnocení 
byl co nejkratší.

Or. en

Odůvodnění

Schvalovací postup musí být co nejjednodušší, aby se usnadnil přístup všem případným 
uživatelům, a zejména MSP. Komise se poradí se zúčastněnými stranami, který schvalovací 
postup bude pro uživatele nejvíc prospěšný. V každém případě musí být schvalovací postup 
ukočen v co nejkratším termínu. Uživatelé musejí mít zřetelné a srozumitelné informace o 
tom, jak bude program prováděn.
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Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta 
Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Pozměňovací návrh 235
Příloha I písm. a)

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 přibližně
520 milionů použije na prosazování 
ekologických inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 236
Příloha I písm. a)

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 EUR 
pro inovace v oblasti zdravotnictví.

Or. nl

Odůvodnění

Nezanedbatelná částka musí být k dispozici jak pro investice do ekologických inovací, tak pro 
investice do inovací v oblasti zdravotnictví. Tento pozměňovací návrh ponechává celkovou 
částku nezměněnu a snaží se pouze jasně stanovit, že jak pro ekologické inovace, tak pro 
inovace v oblasti zdravotnictví bude dostatek peněz.

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 237
Příloha II oddíl 1 bod C odst. 1

Na nástroje se vztahuje příslušná poplatková 
politika. Poplatky stanoví Komise v souladu 
s tržními postupy, přičemž zohlední:

Na nástroje se vztahuje příslušná poplatková 
politika. Poplatky stanoví Komise v souladu 
s tržními postupy, a to tak, aby je uchránila 
jakéhokoli nepříznivého vlivu na finanční 
zprostředkovatelské subjekty, přičemž 



PE 367.642v01-00 94/102 AM\593717CS.doc
Externí překlad

CS

zohlední:

Or. es

Odůvodnění

Komise musí zaručit, aby se výhodné podmínky nabídnuté Evropským investičním fondem 
vztahovaly vždy a ve všech případech i na MSP.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 238
Příloha II oddíl 1 bod D

Zviditelnění Zviditelnění – zvyšování povědomí
Každý zprostředkovatel vhodně zviditelní 
podporu poskytnutou Společenstvím.

Každý zprostředkovatel vhodně zviditelní 
podporu poskytnutou Společenstvím.

Je třeba zajistit, aby byli koneční příjemci, 
zejména MSP, odpovídajícím způsobem 
informováni o dostupných finančních 
možnostech a možnostech mnohačetného 
užití.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z hlavních problémů evropských firem je relativní neprůhlednost v opatřeních 
Společenství uzpůsobených jejich potřebám. Ohledně financování MSP je důležité, že finanční 
nástroje pro ně určené jsou obecně známé, přístupné a víceré, dokonce i protichůdné, aby 
byla zajištěna odpovídající míra přístupu k financování.

Pozměňovací návrh, který předložil Norbert Glante

Pozměňovací návrh 239
Příloha II oddíl 2 bod C odst. 3: GIF 1

Mechanismus GIF 1 investuje do 
zprostředkovatelských fondů rizikového 
kapitálu, které investují do MSP, od jejichž 
založení neuplynulo více než 10 let, 
zpravidla začínají od fáze financování pre-A 
(založení podniku) a A (zahájení činnosti) a 
v případě potřeby poskytují následné 

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

investice. Maximální úhrnná investice do 
zprostředkovatelského fondu rizikového 
kapitálu činí 25 % celkového kapitálu 
drženého v příslušném fondu, anebo až 50 % 
v případě nových fondů, u kterých je 
pravděpodobné, že budou hrát obzvlášť 
silnou katalytickou roli ve vývoji trhů 
s rizikovým kapitálem pro určitou 
technologii či v určité oblasti, nebo jako 
investiční nástroje investorů „business 
angels“. Maximální úhrnná investice do 
zprostředkovatelského fondu rizikového 
kapitálu činí 50 % v případech, kdy se fond 
investičně zaměřuje na MSP činné v oblasti 
ekologických inovací. Maximální úhrnná 
investice do zprostředkovatelského fondu 
rizikového kapitálu činí 70 % v případě 
fondů investujících do MSP ne starších než 
3 roky. Alespoň 50 % kapitálu 
investovaného do jakéhokoliv fondu musí 
poskytnout investoři, kteří vyvíjejí svou 
činnost za okolností odpovídajících běžným 
tržním podmínkám (podle „zásady investora 
v podmínkách tržního hospodářství“), 
nehledě na právní povahu a vlastnickou 
strukturu investorů, kteří tuto část kapitálu 
poskytují. Závazek v žádném fondu nesmí 
překročit 30 milionů EUR. Mechanismus 
GIF1 smí investovat společně s vlastními 
zdroji EIF nebo zdroji v mandátní správě 
EIB nebo jinými zdroji spravovanými EIF.

Or. de

Odůvodnění

Ve fázi zahajování podnikání se riziko často ukáže příliš vysoké pro jednotlivce, což je 
nakonec odrazuje od finančního závazku. Vzhledem k této skutečnosti se zdá nezbytné 
udělování vyšších dotací (70 %) u investic do zprostředkovatelského fondu rizikového 
kapitálu, konkrétně ve vysoce rizikové fázi výzkumu a vývoje. Tyto vyšší investice však mohou 
být opodstatněné jen tehdy, jestliže zmíněný MSP není starší než 3 roky.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 240
Příloha II oddíl 3 bod C odst. 3
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Kritéria týkající se čtvrtého nástroje 
mechanismu SMEG, d) přeměny portfolií 
pohledávek MSP v cenné papíry, zahrnují 
transakce s jedním i více prodávajícími a 
také transakce s více zúčastněnými zeměmi. 
Způsobilost je založena na nejlepších tržních 
postupech, zejména na bonitě a diverzifikaci 
rizik portfolia přeměněného na cenné papíry.

Kritéria týkající se čtvrtého nástroje 
mechanismu SMEG, d) přeměny portfolií 
pohledávek MSP v cenné papíry, zahrnují 
transakce s jedním i více prodávajícími a 
také transakce s více zúčastněnými zeměmi. 
Způsobilost je založena na nejlepších tržních 
postupech, zejména na bonitě a diverzifikaci 
rizik portfolia přeměněného na cenné papíry. 
Zvláštní důraz bude kladen na podporu 
veřejných programů sekuritizace MSP.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné programy sekuritizace fungují jako katalyzátory trhu a pomáhají dosáhnout větších 
objemů pro sekuritizaci MSP, neboť podobné programy jsou obecně předpokladem pro 
získávání nových investorů rizikového kapitálu MSP a rovněž částečně vyvažují náklady na 
sekuritizaci MSP. V důsledku toho se může podpora EU v rámci čtvrtého nástroje SMEG jak 
u nových, tak u již probíhajících programů veřejné sekuritizace ukázat jako rozhodující faktor 
pro získávání úvěrů na sekuritizaci MSP.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 241
Příloha III písm. a) záměr 7a (nový) 

– podpora MSP při hledání větších 
obchodních partnerů jak v soukromém, tak 
ve vládním sektoru a vytváření sítí.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodující faktor v podpoře MSP je jejich spojení s vyspělým a větším obchodním 
partnerem, který oživí poptávku po jejich produktech a službách. Evropská informační 
střediska mohou být při použití správných nástrojů nápomocna při vytváření a udržování 
těchto vazeb.

Pozměňovací návrh, který předložil Lorenzo Cesa

Pozměňovací návrh 242
Příloha III písm. a) záměr 7a (nový) 
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– podpora tvorby sítí mezi firmami sídlícími 
v regionech, které se potýkají se stejnými 
problémy a výzvami, zaměřených na 
podporu výměny nejlepších praxí a na 
povzbuzování koordinace a vývoje 
odpovídajících hospodářských a 
průmyslových politik.

Or. en

Odůvodnění

V Evropě je řada průmyslových oblastí, které představují bohatství Evropy; nicméně i 
v případě, že tyto oblasti nejsou právě ve fázi úpadku, jejich konkurenceschopnost je silně 
ohrožena. Proto tyto oblasti vyžadují formulování průmyslových a hospodářských politik, 
schopných řešit jejich konkrétní potřeby. Spolupráce mezi firmami sídlícími v regionech se 
stejnými problémy a výzvami by proto měla být posílena například tvorbou sítí zaměřených na 
podporu výměny a šíření nejlepších praxí. Tato síť by rovněž představovala nástroj, který by 
orgány EU mohly využívat pro hodnocení a měření udržitelnosti vlastních politik a 
legislativních iniciativ. 

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 243
Příloha III písm. a) záměr 7a (nový) 

– přispívání k podpoře školení za účelem 
zvýšení úrovně profesionality v podnicích.

Or. es

Odůvodnění

Kromě spolupráce a informací je zapotřebí podporovat školení v podnicích. Má-li ekonomika 
založená na vědomostech zůstat konkurenceschopná, musí vytvářet neustálé komunikační 
kanály a navazovat spolupráci mezi jednotlivými účastníky, zároveň však nesmí zanedbávat 
školení a úsilí o vysokou kvalitu.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 244
Příloha III písm. a) záměr 7a (nový) 

– podpora tvorby sítí mezi firmami sídlícími 
v regionech, které se potýkají se stejnými 
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problémy a výzvami, zaměřených na 
podporu výměny nejlepších praxí a na 
povzbuzování koordinace a vývoje 
odpovídajících hospodářských a 
průmyslových politik.

Or. en

Odůvodnění

V EU je řada průmyslových oblastí, které představují bohatství EU, jejich 
konkurenceschopnost je však silně ohrožena. Proto tyto oblasti vyžadují formulování 
průmyslových a hospodářských politik, schopných řešit jejich konkrétní potřeby. Spolupráce 
mezi firmami sídlícími v regionech se stejnými problémy a výzvami by proto měla být posílena 
například tvorbou sítí (což je rovněž nástroj, který orgány EU mohou využít pro posouzení a 
měření proveditelnosti vlastní politiky či legislativních iniciativ) zaměřených na podporu 
výměny a šíření nejlepších praxí.

Pozměňovací návrh, který předložil Lorenzo Cesa

Pozměňovací návrh 245
Příloha III písm. a) záměr 7b (nový) 

– napomáhání MSP při získávání lepších 
vědomostí o řízených finančních nástrojích 
EIF a EIB – a tím i lepšího přístupu 
k těmto nástrojům – , podpora 
vnitrostátních průmyslových a 
podnikatelských asociací, které budou 
vykonávat specifické informační/školící 
činnosti určené jejich členům.

Or. en

Odůvodnění

Povědomí a znalosti MSP o existenci finančních nástrojů EU by se mělo zlepšit v zájmu 
zlepšení jejich dostupnosti a využití. V tomto ohledu je třeba rozpoznat klíčovou roli, kterou 
mohou sehrát průmyslové a podnikatelské asociace při pořádání specifických informačních 
a/nebo školících činností, zvláště činností určených sítím svých firem.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 246
Příloha III písm. a) záměr 7b (nový) 
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– napomáhání MSP při získávání lepších 
vědomostí o řízených finančních nástrojích 
EIF a EIB – a tím i lepšího přístupu 
k těmto nástrojům –, podpora 
vnitrostátních průmyslových a 
podnikatelských asociací, které budou 
vykonávat specifické informační/školící 
činnosti určené jejich členům.

Or. en

Odůvodnění

Povědomí a znalosti MSP o existenci finančních nástrojů EU by se mělo zlepšit v zájmu 
zlepšení jejich dostupnosti a využití. V tomto ohledu je třeba rozpoznat klíčovou roli, kterou 
mohou sehrát průmyslové a podnikatelské asociace při pořádání specifických informačních 
a/nebo školících činností, zvláště činností určených sítím svých firem.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 247
Příloha III písm. b) záměr 2

– účast na šíření a využívání výsledků 
výzkumu;

– účast na šíření, ochraně vlastnických práv
a využívání výsledků výzkumu;

Or. en

Odůvodnění

Základní úlohou práv duševního vlastnictví je zajistit ochranu pro výsledky investic do 
výzkumu a vývoje, podporujících růst, jelikož budoucí růst závisí na získání ochrany těžké 
práce vykonané za dlouhou dobu výzkumu.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 248
Příloha III písm. b) záměr 3

– poskytování jednatelských služeb pro 
přenos technologií a vědomostí a pro 
budování partnerství mezi účastníky 
inovačního procesu;

– poskytování jednatelských služeb pro 
přenos technologií a vědomostí, pro 
ochranu vlastnických práv inovací a pro 
budování partnerství mezi účastníky 
inovačního procesu;
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Or. en

Odůvodnění

Základní úlohou práv duševního vlastnictví je zajistit ochranu pro výsledky investic do 
výzkumu a vývoje, podporujících růst, jelikož budoucí růst závisí na získání ochrany těžké 
práce vykonané za dlouhou dobu výzkumu.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 249
Příloha III písm. b) záměr 3

– poskytování jednatelských služeb pro 
přenos technologií a vědomostí a pro 
budování partnerství mezi účastníky 
inovačního procesu;

– poskytování jednatelských služeb pro 
přenos technologií a vědomostí a pro 
budování partnerství mezi účastníky 
inovačního procesu, včetně partnerství mezi 
podnikatelskými a akademickými 
organizacemi, jakož i mezi soukromým a 
veřejným sektorem;

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření by měla odpovídat potřebě intenzivnější synergie veřejného a soukromého 
sektoru a partnerství mezi akademickým a podnikatelským sektorem.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 250
Příloha III písm. b) záměr -1 (nový) 

- podporvání činností, které vytvářejí 
synergii mezi nositeli vedomostního 
potenciálu (univerzitami, programy 
Společenství atd.), MSP a finančními 
nástroji Společenství jakož i finančními 
nástroji vnitrostátních programů pro 
výzkum a technologický rozvoj, podnikavost 
a inovaci;

Or. en
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Odůvodnění

Je zapotřebí synergie za účelem tvorby znalostí a jejího  sdílení mezi nositeli vedomostního 
potenciálu, MSP a různými programy na podporu podnikavosti a inovací v MSP. 

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 251
Příloha III písm. b) záměr -1a (nový) 

– pomáhání MSP při určení jejich 
inovačního potenciálu a při hledání 
partnerů pro vytváření sítí s cílem 
uskutečnění tohoto potenciálu.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby MSP měly k dispozici odpovídající poradenství při stanovování svého 
inovačního potenciálu a možných partnerů pro vytváření sítí.

Pozměňovací návrh, který předložila Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 252
Příloha III písm. ca) (nové) 

ca) Služby povzbuzující účast MSP 
v rámcovém programu:
– zvyšování povědomí MSP o rámcovém 
programu;
– pomoc malým a středním podnikům při 
určení jejich inovačního potenciálu a při 
hledání partnerů pro vytváření sítí s cílem 
uskutečnění tohoto potenciálu;
– pomoc malým a středním podnikům při 
přípravě a koordinaci projektových návrhů 
pro rámcový program a vnitrostátní 
programy pro podnikavost a inovaci.

Or. en
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Odůvodnění

CIP zahrnuje služby podporující MSP k účasti na programu pro výzkum a technologický 
rozvoj Společenství. Jelikož MSP tvoří základ růstu a zaměstnanosti ve starých i nových 
odvětvích, je nezbytné podporovat programy pro podnikavost a inovaci jako je CIP. Tato 
podpora je nezbytná pro dopad těchto programů.
Je zapotřebí synergie za účelem tvorby znalostí a jejího sdílení mezi nositeli vedomostního 
potenciálu a MSP. Je nezbytné, aby MSP měly k dispozici odpovídající poradenství při 
stanovování svého inovačního potenciálu a možných partnerů pro vytváření sítí, jakož i při 
přípravě projektových návrhů.


