
AM\594368CS.doc PE 367.673v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro regionální rozvoj

15. 12. 2005 PE 367.673v01-00

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 8-55

Návrh stanoviska (PE 364.956v01-00)
Alyn Smith
Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a 
demonstrace (2007 až 2013)

Návrh rozhodnutí (KOM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 1

(1) Společenství si klade za cíl posílit 
vědecké a technické základy průmyslu 
Společenství a zajistit vysokou úroveň 
konkurenceschopnosti. Za tímto účelem 
Společenství podporuje veškeré výzkumné 
činnosti považované za nezbytné, zejména 
výzkum a činnosti spojené s technickým 
rozvojem prováděné v podnicích, včetně 
malých a středních podniků (MSP), ve 
výzkumných střediscích a na vysokých 
školách.

(1) Společenství si klade za cíl posílit 
vědecké a technické základy průmyslu 
Společenství a zajistit vysokou úroveň 
konkurenceschopnosti. Za tímto účelem 
Společenství podporuje veškeré výzkumné 
činnosti považované za nezbytné k tomu, 
aby bylo možné reagovat na závažné 
problémy evropské společnosti a zlepšit 
inovace a výzkum zdrojů energie a 
demografických změn v Evropě, zejména 
výzkum a činnosti spojené s technickým 
rozvojem prováděné v podnicích, včetně 
průmyslu, malých a středních podniků 
(MSP), ve výzkumných střediscích a na 
vysokých školách.

Or. en
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Odůvodnění

Le premier paragraphe du septième programme-cadre doit incorporer des références aux 
défis majeurs auxquels doit faire face l'Europe d'aujourd'hui.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 2

(2) Ústřední role výzkumu při zajišťování 
konkurenceschopnosti a hospodářského 
růstu byla uznána Evropskou radou na 
zasedání v Lisabonu, která zdůraznila, že 
znalosti a inovace jsou jádrem 
hospodářského vývoje, včetně vzrůstu 
zaměstnanosti v Evropě. 

(2) Ústřední role výzkumu při zajišťování 
konkurenceschopnosti a hospodářského 
růstu byla uznána Evropskou radou na 
zasedání v Lisabonu, která zdůraznila, že 
znalosti a inovace jsou jádrem 
hospodářského vývoje, včetně vzrůstu 
zaměstnanosti v Evropě a územní 
soudržnosti.

Or. pt

Odůvodnění

Conformément au Conseil européen de Lisbonne.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 5

(5) Vzhledem k výzkumných potřebám pro 
všechny politiky Společenství a na základě 
široké podpory ze strany evropského 
průmyslu, vědecké obce, vysokých škol a 
dalších zúčastněných kruhů by mělo 
Společenství stanovit vědecké a technické 
cíle, kterých je třeba v rámci sedmého 
rámcového programu v letech 2007 až 2013 
dosáhnout.

(5) Vzhledem k výzkumných potřebám pro 
všechny politiky Společenství a na základě 
široké podpory ze strany všech evropských 
regionů, včetně těch, které jsou nějakým 
způsobem omezeny, evropského průmyslu, 
vědecké obce, vysokých škol a dalších 
zúčastněných kruhů by mělo Společenství 
stanovit vědecké a technické cíle, kterých je 
třeba v rámci sedmého rámcového programu 
v letech 2007 až 2013 dosáhnout.

Or. pt
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Odůvodnění

L'efficacité du programme et les besoins de recherche inhérentes au développement d'un 
Espace européen de recherche dépendent d'un large soutien de tous les acteurs, y inclus au 
niveau régional.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 15

(15) V rámci tématu „kapacity“ by mělo být 
optimalizováno využití a vývoj výzkumných 
infrastruktur; je třeba posílit inovační 
kapacity malých a středních podniků a jejich 
schopnosti využít výzkum ke svému 
prospěchu; měl by se podporovat vývoj 
regionálních uskupení zaměřených na 
výzkum; je třeba uvolnit výzkumný 
potenciál v „konvergenčních“ a 
nejvzdálenějších regionech EU; je třeba 
vzájemně přiblížit vědu a společnost v zájmu 
harmonické integrace vědy a techniky do 
evropské společnosti; a je třeba podniknout 
horizontální akce a opatření na podporu 
mezinárodní spolupráce.

(15) V rámci tématu „kapacity“ by mělo být 
optimalizováno využití a vývoj výzkumných 
infrastruktur; je třeba posílit inovační 
kapacity malých a středních podniků a jejich 
schopnosti využít výzkum ke svému 
prospěchu; měl by se podporovat vývoj 
regionálních uskupení zaměřených na 
výzkum; je třeba uvolnit výzkumný 
potenciál v „konvergenčních“ a
nejvzdálenějších regionech EU v souladu s 
čl. 299 odst. 2 Smlouvy; je třeba vzájemně 
přiblížit vědu a společnost v zájmu 
harmonické integrace vědy a techniky do 
evropské společnosti; a je třeba podniknout 
horizontální akce a opatření na podporu 
mezinárodní spolupráce.

Or. pt

Odůvodnění

Conformément aux dispositions du traité relatives aux régions ultrapériphériques (article 
299, paragraphe 2).

Pozměňovací návrh, který předložila Brigitte Douay

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 17

(17) Sedmý rámcový program doplňuje další 
činnosti uskutečňované členskými státy i 
další akce Společenství, které jsou nezbytné 
pro celkovou strategii provádění 
lisabonských cílů, a to zejména akce 

(17) Sedmý rámcový program doplňuje další 
činnosti uskutečňované členskými státy i 
další akce Společenství, které jsou nezbytné 
pro celkovou strategii provádění 
lisabonských cílů, a to zejména akce 
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zaměřené zejména na strukturální fondy, 
zemědělství, vzdělávání, odbornou přípravu, 
konkurenceschopnost a inovace, průmysl, 
zaměstnanost a životní prostředí. 

zaměřené zejména na strukturální fondy, 
zemědělství, vzdělávání, odbornou přípravu, 
konkurenceschopnost a inovace, průmysl, 
zaměstnanost a životní prostředí. Akce 
rámcového programu zaměřené na regiony 
představují skutečný nástroj regionálního 
rozvoje. Nemohly by v žádném případě 
nahradit strukturální fondy nebo Fond 
soudržnosti, ale fungují jako jejich 
doplněk.  

Or. fr

Odůvodnění

Il est important de rappeler l'importance de la conjugaison de plusieurs fonds européens pour 
le développement des régions européennes. L'intervention des financements du 7e PCRD et 
des fonds structurels constitue un important moteur pour le dynamisme des territoires et doit 
être encouragée.

Pozměňovací návrh, který předložila Brigitte Douay

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 18

(18) Inovace a činnosti spojené s malými a 
středními podniky, které rámcový program 
podporuje, by měly doplňovat činnosti 
prováděné v souladu s rámcovým 
programem pro konkurenceschopnost a 
inovace.

(18) Inovace a činnosti spojené s malými a 
středními podniky, které rámcový program 
podporuje, by měly doplňovat činnosti 
prováděné v souladu s rámcovým 
programem pro konkurenceschopnost a 
inovace. Za tímto účelem je důležité lépe 
chránit duševní vlastnictví a na evropské 
úrovni posílit boj proti pirátství a padělání, 
které vážně poškozují inovační schopnosti
evropských malých a středních podniků.

Or. fr

Odůvodnění

On estime la perte d'emplois en Europe due à la contrefaçon à environ 100 000 chaque 
année. L'impact du piratage et de la contrefaçon sur les PME et sur l'emploi est négatif et 
doit être pris en compte. Ainsi, une meilleure protection de la propriété intellectuelle pourrait 
permettre aux PME d'être plus compétitives et d'investir davantage dans l'innovation.
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Pozměňovací návrh, který předložila Brigitte Douay

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 19

(19) Vzhledem k většímu rozsahu akcí 
rámcového programu, jež má širokou 
podporu, pákovému efektu finančních 
prostředků na státní a soukromé investice, 
potřebě umožnit Společenství splnit nové 
vědecké a technické úkoly, klíčové roli, 
kterou Společenství hraje ve zefektivňování 
evropského výzkumného systému, příspěvku 
rozsáhlejšího sedmého rámcového programu 
k oživení lisabonské strategie vznikla 
naléhavá potřeba zdvojnásobit rozpočet EU 
na výzkum.

(19) Vzhledem k většímu rozsahu akcí 
rámcového programu, jež má širokou 
podporu, pákovému efektu finančních 
prostředků na státní a soukromé investice, 
potřebě umožnit Společenství splnit nové 
vědecké a technické úkoly, klíčové roli, 
kterou Společenství hraje ve zefektivňování 
evropského výzkumného systému, příspěvku 
rozsáhlejšího sedmého rámcového programu 
k oživení lisabonské strategie vznikla 
naléhavá potřeba zdvojnásobit rozpočet EU 
na výzkum. Pro dosažení cílů rámcového 
programu je nezbytný velkorysý rozpočet, 
který umožní uskutečnit veškeré navržené 
akce a zejména opatření na posílení 
regionálního rozměru výzkumu. 
Doplňkovost regionální politiky a politiky 
výzkumu tak bude podporovat investice 
regionů do výzkumu a přispívat k 
rovnoměrnému rozvoji evropských regionů. 

Or. fr

Odůvodnění

Les actions du 7e programme-cadre interviennent en complémentarité avec les autres 
politiques de l'UE et ont un rôle essentiel dans le développement des régions. Certaines 
mesures intéressent directement les régions européennes, telles les "Régions de la 
connaissance" ou les actions destinées aux PME et une diminution du budget envisagé pour 
le 7e programme-cadre risquerait d'amputer les crédits destinés à ces politiques ou même de 
les faire disparaître.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 21

(21) Protože cílů akcí, které mají být 
podniknuty v souladu s článkem 163 
Smlouvy ve snaze přispět k tomu, aby v 
Evropě byla vytvořena společnost a 
hospodářství založené na znalostech, 

(21) Protože cílů akcí, které mají být 
podniknuty v souladu s článkem 163 
Smlouvy ve snaze přispět k tomu, aby v 
Evropě byla vytvořena společnost a 
hospodářství založené na znalostech, 
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nemohou dostatečně dosáhnout členské 
státy, a lze jich tedy lépe dosáhnout na 
úrovni Společenství, může Společenství 
přijmou opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje 
sedmý rámcový program rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení těchto cílů.

nemohou dostatečně dosáhnout členské 
státy, a lze jich tedy lépe dosáhnout na 
úrovni Společenství, na základě posíleného 
partnerství s evropskými regiony, může 
Společenství přijmou opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje sedmý rámcový 
program rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

Or. pt

Odůvodnění

Conformément à l'article 163 et dans la lignée de l'article 5, en vue de renforcer l'efficience et 
l'efficacité du programme, il est nécessaire d'assurer une plus grande intégration des régions 
européennes.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 24a (nový)

(24a) Sedmý rámcový program musí 
využívat zvýšenou komplementarita se 
strukturálními fondy prostřednictvím 
režimů financování členských států.

Or. en

Odůvodnění

Les aspects liés à la recherche et à l'innovation dans les fonds structurels, le septième 
programme-cadre et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation doivent être 
complémentaires.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 24b (nový)

(24b) Sedmý rámcový program musí zajistit 
součinnost a komplementaritu 
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s iniciativami EU v oblasti inovativních 
činností (budoucí rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace, CIP)

Or. en

Odůvodnění

Les aspects liés à la recherche et à l'innovation dans les fonds structurels, le septième 
programme-cadre et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation doivent être 
complémentaires.

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 18
Čl. 2 odst. 1

1. Sedmý rámcový program podporuje 
činnosti uvedené v odstavcích 2 až 5. Cíle a 
hlavní rysy těchto činností jsou uvedeny v 
příloze I.

1. Sedmý rámcový program podporuje 
činnosti uvedené v odstavcích 2 až 5. Cíle a 
hlavní rysy těchto činností jsou uvedeny v 
příloze I. 

Přiměřená část sedmého rámcového 
programu bude určena k financování 
činností v těch regionech Unie, které dosud 
nedosáhly technologické úrovně Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 19
Čl. 2 odst. 5

5. Kapacity: podpora klíčových aspektů 
evropského výzkumu a inovačních kapacit, 
jako jsou výzkumné infrastruktury; 
regionální uskupení zaměřená na výzkum; 
vytvoření plného výzkumného potenciálu v 
„konvergenčních“ a nejvzdálenějších 
regionech EU. výzkum prováděný ve 
prospěch malých a středních podniků 
(MSP); otázky „vědy ve společnosti“; 
horizontální činnosti v rámci mezinárodní
spolupráce.

5. Kapacity: podpora klíčových aspektů 
evropského výzkumu a inovačních kapacit, 
jako jsou výzkumné infrastruktury; 
regionální uskupení zaměřená na výzkum; 
vytvoření plného výzkumného potenciálu v 
„konvergenčních“ a nejvzdálenějších 
regionech EU – v souladu s čl. 299 odst. 2 
Smlouvy – výzkum prováděný ve prospěch 
malých a středních podniků (MSP); otázky 
„vědy ve společnosti“; horizontální činnosti 
v rámci mezinárodní spolupráce.
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Or. pt

Odůvodnění

Clarification juridique quant à l'applicabilité aux régions ultrapériphériques.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 20
Čl. 7 odst. 1a (nový)

1a. Hodnocení rámcového programu a 
sledování rámcových cílů se musí zakládat 
na objektivních statistikách. Komise 
spolupracuje s Eurostatem na sběru 
regionálních a národních statistik a na 
jejich šíření mezi instituce, regiony a 
členské státy, které o ně projeví zájem.

Or. en

Odůvodnění

Les États membres doivent être incités à avoir recours aux budgets concernant la 
compétitivité et l'emploi régional, la recherche et l'innovation.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 21
Příloha I Spolupráce odst. 5

Zvláštní pozornost bude věnována prioritním 
vědním oblastem, které se prolínají různými 
tématy, jako jsou námořní vědní obory a 
technologie.

Zvláštní pozornost bude věnována prioritním 
vědním oblastem rozvíjeným v centrálních, 
okrajových nebo nejvzdálenějších 
regionech,  které se prolínají různými 
tématy, jako jsou námořní vědní obory a 
technologie.

Or. pt

Odůvodnění

Cet amendement précise la portée géographique du programme.
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Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 22
Příloha I Spolupráce odst. 10

Pro posílení šíření a využívání výsledků 
výzkumu EU bude ve všech tematických 
oblastech podporováno šíření znalostí a 
předávání výsledků, včetně jejich předávání 
tvůrcům politiky, včetně podpory 
prostřednictvím financování iniciativ pro 
vytváření sítí, seminářů a akcí, pomoci 
poskytované externími odborníky a 
informací a elektronických služeb, zejména 
služby CORDIS. Akce na podporu inovací 
budou prováděny v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace. Podpora 
bude poskytována také iniciativám 
zaměřeným na zapojení se do dialogu o 
vědeckých otázkách a výsledcích výzkumu 
s širokou veřejností mimo výzkumnou obec 
a v oblasti vědecké komunikace a 
vzdělávání. Zohledněny budou také etické 
zásady a hlediska rovnosti žen a mužů.

Pro posílení šíření a využívání výsledků 
výzkumu EU bude ve všech tematických 
oblastech podporováno šíření znalostí a 
předávání výsledků, včetně jejich předávání 
tvůrcům politiky, včetně podpory 
prostřednictvím financování iniciativ pro 
vytváření sítí, seminářů a akcí, pomoci 
poskytované externími odborníky a 
informací a elektronických služeb, zejména 
služby CORDIS. Akce na podporu inovací 
budou prováděny v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace. Podpora 
bude poskytována také iniciativám 
zaměřeným na zapojení se do dialogu o 
vědeckých otázkách a výsledcích výzkumu 
s širokou veřejností mimo výzkumnou obec 
a v oblasti vědecké komunikace a 
vzdělávání. Zohledněny budou také etické 
zásady a hlediska rovnosti žen a mužů. 
Národní a regionální orgány musí být 
rovněž informovány o totožnosti organizací, 
které předkládají žádost a jejichž je účast je 
zajištěna na území daného státu s cílem 
podnítit tyto orgány k přijetí strategického 
přístupu pokud jde o sedmý rámcový 
program, a zejména pokud jde o rozdělení 
finančních zdrojů, dodržování zásady 
komplementarity s regionálními programy 
a výměnu osvědčených postupů týkajících 
se programu.

Or. el

Odůvodnění

Il conviendra d'encourager également l'établissement de listes à l'échelle régionale.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 23
Příloha I Spolupráce Společné technologické iniciativy odst. 2 odrážka 1
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- přidané hodnoty zásahů na úrovni EU, - přidané hodnoty zásahů na úrovni EU a na 
regionální úrovni;

Or. pt

Odůvodnění

L'amendement proposé permettrait d'évaluer plus efficacement la valeur ajoutée offerte par 
les initiatives technologiques dans la ligne de la stratégie de Lisbonne.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 24
Příloha I Spolupráce Koordinace výzkumných programů, které nejsou programy Společenství 

odst. 2 odrážka 2

- poskytování dodatečné finanční podpory 
EU účastníkům, kteří vytvářejí společný 
fond pro účely společných výzev 
k předkládání návrhů v příslušných 
vnitrostátních a regionálních programech 
(„ERA-NET PLUS“).

- poskytování podpory EU vedle dalších 
nástrojů EU, jako jsou strukturální fondy,
účastníkům, kteří vytvářejí společný fond 
pro účely společných výzev k předkládání 
návrhů v příslušných vnitrostátních a 
regionálních programech („ERA-NET 
PLUS“).

Or. en

Odůvodnění

Les États membres doivent être incités à avoir recours au budget concernant la compétitivité 
et l'emploi régional, la recherche et l'innovation.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 25
Příloha I Spolupráce Koordinace výzkumných programů, které nejsou programy Společenství 

odst. 3 odrážka 4

- evropská přidaná hodnota; - evropská a/nebo regionální přidaná 
hodnota;

Or. pt

Odůvodnění

Les critères devront tenir compte de la valeur ajoutée à l'échelle européenne et régionale. Cet 
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ajout contribuerait à renforcer la cohésion territoriale dans la lignée de la stratégie de 
Lisbonne.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 26
Příloha I Spolupráce Koordinace výzkumných programů, které nejsou programy Společenství 

odst. 3 odrážka 5

- kritické množství, s ohledem na velikost a 
počet zapojených programů, podobnost 
činností, které zahrnují;

- kritické množství, s ohledem na velikost 
a/nebo regionální začlenění a počet 
zapojených programů, podobnost činností, 
které zahrnují;

Or. pt

Odůvodnění

L'amendement proposé vise à renforcer la cohésion territoriale dans la lignée de la stratégie 
de Lisbonne.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 27
Příloha I Spolupráce oddíl 1 Zdraví Činnosti odrážka 3 pododrážka 1

- Převádění klinických výsledků do klinické 
praxe. Pochopit klinické rozhodování a 
způsob převádění výsledků klinického 
výzkumu do klinické praxe a obzvláště řešit 
specifické otázky dětí, žen a starých lidí.

- Převádění klinických výsledků do klinické 
praxe. Pochopit klinické rozhodování a 
způsob převádění výsledků klinického 
výzkumu do klinické praxe a obzvláště řešit 
specifické otázky dětí, žen a starých lidí; 
vývoj lékařských dálkově řízených aplikací, 
ze kterých budou mít prospěch zeměpisně 
izolované skupiny obyvatel EU, zejména 
obyvatelé ostrovních a horských oblastí.

Or. el

Odůvodnění

Au nombre des groupes de population dont les spécificités doivent être particulièrement 
prises en considération en vue d'optimiser les services de soins médicaux et pharmaceutiques, 
on peut inclure celles des régions périphériques de l'UE (et notamment des régions insulaires 
et de montagne), l'objectif étant de soutenir les applications télémédicales au profit des 
populations isolées de l'UE.
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Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 28
Příloha I Spolupráce oddíl 1 Zdraví Činnosti odrážka 3 pododrážka 2

- Kvalita, účinnost a solidarita systému 
zdravotnictví, včetně přechodových systémů 
zdravotnictví. Převádět účinné léčebné 
zásahy do rozhodnutí řídících pracovníků, 
zajišťovat přiměřený přísun lidských zdrojů, 
analyzovat faktory ovlivňující rovnost 
přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči, 
včetně analýz populačních změn (např. 
stárnutí, mobilita a migrace a měnící se 
pracovní prostředí).

- Kvalita, účinnost a solidarita systému 
zdravotnictví, včetně přechodových systémů 
zdravotnictví. Převádět účinné léčebné 
zásahy do rozhodnutí řídících pracovníků, 
zajišťovat přiměřený přísun lidských zdrojů, 
analyzovat faktory ovlivňující rovnost 
přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči, 
včetně analýz populačních změn (např. 
stárnutí, zeměpisná izolace, mobilita 
a migrace a měnící se pracovní prostředí).

Or. el

Odůvodnění

Parmi les facteurs affectant l'égalité d'accès à des soins médicaux et pharmaceutiques de 
qualité élevée, outre le vieillissement démographique, la mobilité et l'émigration, il convient 
également de citer l'isolement géographique de certaines régions de l'UE.

Pozměňovací návrh, který předložila Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 29
Příloha I Spolupráce oddíl 3 Informační a komunikační technologie Činnosti odrážka 3 

pododrážka 4

- v oblasti mobility; „inteligentní“ dopravní 
systémy a vozidla založená na IKT, 
umožňující rychlejší, pohodlnější a efektivní 
přepravu osob a zboží.

- v oblasti mobility; „inteligentní“ dopravní a 
logistické systémy a vozidla založená na 
IKT, umožňující rychlejší, pohodlnější a 
efektivní přepravu osob a zboží.

Or. es

Odůvodnění

Il est absolument essentiel d'intégrer la modernisation de la logistique dans l'amélioration de 
la mobilité dans les transports. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 30
Příloha I Spolupráce oddíl 7 Doprava (včetně letectví) Cíl

Vyvíjet na základě technologického pokroku 
integrované, ekologičtější a inteligentnější 
panevropské dopravní systémy ve prospěch 
občanů a společnosti, s ohledem na životní 
prostředí a přírodní zdroje; a zajišťovat a 
dále rozvíjet vedoucí roli, kterou získal 
evropský průmysl na světovém trhu.

Vyvíjet na základě technologického pokroku
integrované, ekologičtější a inteligentnější 
panevropské dopravní a logistické systémy 
ve prospěch občanů a společnosti, s ohledem 
na životní prostředí a přírodní zdroje; a 
zajišťovat a dále rozvíjet vedoucí roli, kterou 
získal evropský průmysl na světovém trhu.

Or. es

Odůvodnění

Compte tenu de la situation géographique globale de l'UE et du développement de ses 
systèmes de transport, il est indispensable d'approfondir la recherche de nouveaux et 
meilleurs systèmes de logistique qui contribueront à améliorer la mobilité et à réduire les 
incidences sur l'environnement.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 31
Příloha I Spolupráce oddíl 7 Doprava (včetně letectví) Činnosti odrážka 2 pododrážka 2

- Podporování přechodu na jiný druh 
dopravy a odlehčení dopravních koridorů: 
vývoj inovačních, intermodálních a 
interoperabilních regionálních a 
vnitrostátních dopravních sítí, infrastruktur a 
systémů v Evropě; internalizace nákladů; 
výměna informací mezi vozidlem/plavidlem 
a dopravní infrastrukturou; optimalizace 
kapacity infrastruktury.

- Podporování přechodu na jiný druh 
dopravy a odlehčení dopravních koridorů: 
vývoj inovačních, intermodálních a 
interoperabilních regionálních a 
vnitrostátních dopravních sítí, infrastruktur a 
systémů v Evropě; internalizace nákladů; 
výměna informací mezi vozidlem/plavidlem 
a dopravní infrastrukturou; vytvoření 
informačních mechanismů a mechanismů 
zpětného předávání informací u přímo 
dotčených činitelů, zejména dopravních 
společností, orgánů správních celků a 
zainteresované veřejnosti; optimalizace 
kapacity dopravy, dopravní infrastruktury, 
zejména kapacity zaměřené na začlenění 
zeměpisně izolovaných evropských regionů.

Or. el
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Odůvodnění

Un mécanisme permanent d'information et de retour d'informations auprès des acteurs 
directement concernés (transporteurs, organes des collectivités locales et associations de 
riverains) peut contribuer à une utilisation rationnelle et cohérente des axes, réseaux et 
infrastructures de transport en tenant compte des positions et intérêts – parfois opposées –
des intéressés.

L'amélioration des infrastructures de transport doit également prendre en considération les 
spécificités géographiques des régions géographiquement isolées.

Pozměňovací návrh, který předložila Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 32
Příloha I Spolupráce oddíl 7 Doprava (včetně letectví) Činnosti odrážka 2 pododrážka 2

- Podporování přechodu na jiný druh 
dopravy a odlehčení dopravních koridorů: 
vývoj inovačních, intermodálních a 
interoperabilních regionálních a 
vnitrostátních dopravních sítí, infrastruktur a 
systémů v Evropě; internalizace nákladů; 
výměna informací mezi vozidlem/plavidlem 
a dopravní infrastrukturou; optimalizace 
kapacity infrastruktury.

- Podporování přechodu na jiný druh 
dopravy a odlehčení dopravních koridorů: 
vývoj inovačních, intermodálních a 
interoperabilních regionálních a 
vnitrostátních dopravních a logistických sítí, 
infrastruktur a systémů v Evropě; 
internalizace nákladů; výměna informací 
mezi vozidlem/plavidlem a dopravní 
infrastrukturou; optimalizace kapacity 
infrastruktury.

Or. es

Odůvodnění

Étant donné les problèmes actuels que doit surmonter tout progrès au regard de 
l'intermodalité et de l'augmentation du trafic, il apparaît urgent de développer de nouveaux 
systèmes de logistique à l'échelle européenne aussi bien que nationale et régionale.

Pozměňovací návrh, který předložila Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 33
Příloha I Spolupráce oddíl 7 Doprava (včetně letectví) Činnosti odrážka 2 pododrážka 4a 

(nová)

Kvalita mobility a spokojenost uživatelů: 
zlepšení služeb, sítí a infrastruktury s cílem 
zvýšit jejich přístupnost a přitažlivost pro 
uživatele; zlepšit integrované systémy a 
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nabídnout služby a kapacity přizpůsobené 
jak poptávce ze strany jednotlivců, tak ze 
strany specifických skupin (starší osoby, 
ženy atd.).

Or. es

Odůvodnění

Étant donné les changements démographiques et les nécessités nouvelles constatées, en 
matière de mobilité, dans la société européenne actuelle, il est nécessaire d'anticiper les 
changements survenus dans la sensibilité et la perception des usagers dans le domaine des 
transports terrestres (commodité, préférences, etc.).

Pozměňovací návrh, který předložila Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 34
Příloha I Spolupráce oddíl 7 Doprava (včetně letectví) Činnosti odrážka 3a (nová)

Nové systémy pro zlepšení efektivnosti a 
zaručit financování transevropských sítí 
(TEN) a dalších evropských projektů 
mobility a dopravy: zlepšení inovačních 
přístupů k půjčkám a partnerství veřejného 
a soukromého sektoru na evropské úrovni 

Or. es

Odůvodnění

Vu la nécessité urgente de promouvoir de nouvelles infrastructures paneuropéennes et celle 
d'assurer la rénovation et la maintenance des structures existantes, il importe d'encourager 
des formules innovantes et efficaces afin d'obtenir les financements nécessaires.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 35
Příloha I Spolupráce oddíl 8 Sociálně-ekonomické a humanitní vědy Činnosti odrážka 3

• Hlavní trendy ve společnosti a jejich 
důsledky: například demografická změna, 
včetně stárnutí a migrace; životní styl, 
práce, rodina, otázky rovnosti žen a mužů, 
zdraví a kvalita života; trestná činnost; role 
obchodní činnosti ve společnosti a 

• Hlavní trendy ve společnosti a jejich 
důsledky: například demografická změna, 
včetně stárnutí a migrace, vývoj regionů v 
závislosti na evropské realitě; životní styl, 
práce, rodina, otázky rovnosti žen a mužů, 
zdraví a kvalita života; trestná činnost; role 
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rozmanitost populace, vzájemné působení 
kultur a otázky související s ochranou 
základních práv a boj proti rasismu a 
nesnášenlivosti.

obchodní činnosti ve společnosti a 
rozmanitost populace, vzájemné působení 
kultur a otázky související s ochranou 
základních práv a boj proti rasismu a 
nesnášenlivosti.

Or. el

Odůvodnění

Parmi les "tendances sociales majeures" et leurs implications, il convient d'inclure, outre 
l'évolution démographique, celle de l'"Europe des régions".

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 36
Příloha I Kapacity odst. 1 odrážka 5

- vzájemného přiblížení vědy a společnosti 
v zájmu harmonické integrace vědy a 
techniky do evropské společnosti;

- vzájemného přiblížení vědy a společnosti 
v zájmu harmonické integrace vědy a 
techniky do evropské společnosti. Pověření 
stávajících národních nebo regionálních 
středisek informací o EU, aby poskytovala 
informace o rámcovém programu, o
programu pro konkurenceschopnost a 
inovace a o strukturálních fondech, které si 
MSP, průmyslové subjekty a výzkumné 
instituty vyžádají.

Or. en

Odůvodnění

Les bureaux d'information existants doivent recevoir des orientations et des informations, de 
façon à pouvoir être utiles aux PME, à l'industrie et aux établissements de formation.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 37
Příloha I Kapacity odst. 1 odrážka 6

- horizontálních akcí a opatření na podporu 
mezinárodní spolupráce.

- horizontálních akcí a opatření na podporu 
přeshraniční spolupráce, meziregionální a
mezinárodní spolupráce.
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Or. en

Odůvodnění

Le principe régissant la coopération internationale doit également s'appliquer à la 
coopération transfrontalière et interrégionale.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 38
Příloha I Kapacity odst. 1 odrážka 6a (nová)

- zahájení činností vedoucích k rychlému 
zakládání podniků, např. prostřednictvím 
programu „Regiony znalostí“, jehož 
systémové financování mohou převzít 
strukturální fondy.

Or. en

Odůvodnění

Le programme des capacités, et plus spécifiquement le programme "Régions de la 
connaissance", doivent correspondre aux possibilités de financement, ultérieurement, par les 
fonds structurels.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 39
Příloha I Kapacity Výzkumné infrastruktury Odůvodnění odst. 3

EU může a měla by být stimulačním a 
vlivným prvkem napomáhajícím k zajištění
širšího a efektivnějšího přístupu ke 
stávajícím infrastrukturám v různých 
členských státech a k jejich využívání 
koordinovaným podněcováním vývoje 
těchto infrastruktur a podporováním vzniku 
nových výzkumných infrastruktur 
v panevropském zájmu ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu.

EU může a měla by být stimulačním a 
vlivným prvkem napomáhajícím k zajištění 
širšího a efektivnějšího přístupu ke 
stávajícím infrastrukturám v různých 
členských státech a k jejich využívání 
koordinovaným podněcováním vývoje 
těchto infrastruktur a podporováním vzniku 
nových výzkumných infrastruktur 
v panevropském zájmu ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu. Zvláštní pozornost 
je třeba věnovat potřebám konvergenčních 
a nejvzdálenějších regionů. Budou-li 
vybrány projekty z těchto regionů, bude 
použita úroveň diferenční pomoci.
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Or. en

Odůvodnění

Dans le contexte des infrastructures de recherche, l'attention doit se porter sur les 
circonstances particulières des régions de convergence et des régions ultrapériphériques.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 40
Příloha I Kapacity Výzkumné infrastruktury Činnosti odrážka 2 pododrážka 1

- budování nových a podstatné aktualizace 
stávajících infrastruktur: podpora vytváření 
nových výzkumných infrastruktur 
založených na práci prováděné zejména 
prostřednictvím fóra ESFRI, o nichž lze 
rozhodovat na základě článku 171 Smlouvy 
nebo na základě rozhodnutí o specifických 
programech v souladu s článkem 166 
Smlouvy.

- budování nových a podstatné aktualizace 
stávajících infrastruktur: podpora vytváření 
nových výzkumných infrastruktur 
založených na práci prováděné zejména 
prostřednictvím fóra ESFRI, s ohledem na 
potřeby výzkumných pracovníků, kteří 
působí v konvergenčních a nejvzdálenějších 
regionech EU v oblasti místních špičkových 
výkumných infrastruktur, na základě
rozhodnutí vycházejících z článku 171 
Smlouvy nebo na základě rozhodnutí o 
specifických programech v souladu 
s článkem 166 Smlouvy.

Or. el

Odůvodnění

Il est très important de mettre en place de nouvelles infrastructures de haut niveau et de 
rénover les infrastructures existantes dans les pays ou régions qui ne peuvent mettre de telles 
infrastructures à la disposition de leurs chercheurs, grâce à leur intégration dans la "feuille 
de route de l'ESFRI" en ce qui concerne les infrastructures européennes de recherche qui 
nécessitent un soutien communautaire.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 41
Příloha I Kapacity Výzkumné infrastruktury Činnosti odrážka 2 poslední věta

Co se týče budování nových infrastruktur, 
bude zajištěna účinná koordinace finančních 
nástrojů Společenství, zejména rámcového 
programu a strukturálních fondů.

Co se týče budování nových infrastruktur, 
bude zajištěna účinná koordinace finančních 
nástrojů Společenství, zejména rámcového 
programu a strukturálních fondů, zejména s 
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ohledem na nutnost zajistit konvergenci 
mezi regiony, které nemají dostatečnou 
výzkumnou infrastrukturu, a regiony, které 
jsou v oblasti výzkumu více rozvinuté. 

Or. el

Odůvodnění

Le financement de la mise en place combinée de nouvelles infrastructures de recherche au 
titre du programme-cadre et des fonds structurels implique qu'il conviendra de tenir compte 
également, dans le programme-cadre communautaire, du facteur de la convergence 
régionale, afin que les régions de convergence ne disposant pas d'infrastructures de 
recherche suffisantes ne creusent pas plus encore leur écart avec les régions avancées en 
matière de recherche.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 42
Příloha I Kapacity Výzkum ve prospěch malých a středních podniků Činnosti odst. 2a (nový)

Nařízení o strukturálních fondech 
umožňuje nabízet finanční pomoc na 
podporu systémů pro MSP podobnou 
systému „vzdělávacích poukázek“ 
(„knowledge vouchers“), který se 
v současné době používá v některých 
členských státech.  Systém vzdělávacích 
poukázek je jedním z kroků, které mohou 
členské státy za účelem rozvoje 
výzkumných kapacit MSP podniknout.

Or. en

Odůvodnění

Cet amendement introduit la possibilité, pour les États membres et les régions, d'avoir 
recours aux fonds structurels d'une manière similaire aux "bons de formation" qui sont 
utilisés dans certains États membres, comme le propose la résolution adoptée par le PE sur le 
règlement relatif au Fonds de développement régional (FEDER).

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 43
Příloha I Kapacity Regiony znalostí Odůvodnění odst. 1 pododstavec 1
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Úloha regionů, coby důležitých účastníků 
výzkumného a vývojového prostředí EU, 
stále roste. Výzkumná politika a činnosti na 
regionální úrovni často spoléhají na vývoj 
„seskupení“ sdružujících veřejné a soukromé 
účastníky. 

Úloha regionů, coby důležitých účastníků 
výzkumného a vývojového prostředí EU, 
stále roste. Výzkumná politika a činnosti na 
regionální, meziregionální a přeshraniční
úrovni často spoléhají na vývoj „seskupení“ 
sdružujících veřejné a soukromé účastníky. 

Or. en

Odůvodnění

Dans le cadre de la politique régionale, les approches transfrontalières et interrégionales 
possèdent des caractéristiques propres et une importance particulière pour l'intégration de 
l'UE en s'efforçant de surmonter les frontières des États membres.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 44
Příloha I Kapacity Regiony znalostí Odůvodnění odst. 1 pododstavec 2

Pilotní projekt o „Regionech znalostí“ 
prokázal dynamiku tohoto vývoje a nutnost 
podporovat a povzbuzovat vývoj takových 
struktur.

Pilotní projekt o „Regionech znalostí“ 
prokázal dynamiku tohoto vývoje a nutnost 
podporovat a povzbuzovat vývoj takových 
struktur. Přínosem pro nový projekt o 
„Regionech znalostí“ bude užší koordinace 
se systémem ERA-NET.

Or. en

Odůvodnění

Le système ERA-NET prévoit d'ores et déjà une coopération régionale. Les actions menées au 
titre de "Régions de la connaissance" doivent être aussi complémentaires que possible avec 
l'aspect régional des actions ERA-NET.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 45
Příloha I Kapacity Regiony znalostí Odůvodnění odst. 2a (nový)

Je nutné věnovat pozornost zvláštnímu 
případu spolupráce mezi přilehlými 
hraničními regiony, jak je tomu 
v programech Interreg III a jak stanoví 
předpisy, kterými se řídí územní cíl. Do 
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programu Regiony znalostí je třeba začlenit 
řešení přeshraničních problémů i 
mechanismy na podporu přeshraniční 
regionální spolupráce v oblasti výzkumu, 
bez ohledu na to, zda dotyčné regiony 
spadají pod cíle konvergence nebo 
regionální konkurenceschopnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Au niveau de la politique régionale, la politique régionale transfrontalière possède des 
caractéristiques propres ainsi qu'une importance particulière pour l'intégration de l'UE.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 46
Příloha I Kapacity Regiony znalostí Činnosti odst. 2

V kontextu specifické činnosti „Regiony 
znalostí“ půjde o dosažení součinnosti 
s regionální politikou EU, zejména 
s ohledem na „konvergenční“ a 
nejvzdálenější regiony.

V kontextu specifické činnosti „Regiony 
znalostí“ půjde o dosažení součinnosti 
s regionální politikou EU, zejména 
s ohledem na priority stanovené Evropskou 
komisí v právních předpisech, kterými se 
řídí strukturální fondy.

Or. en

Odůvodnění

Le fait de supprimer les références spécifiques aux régions de convergence et aux régions 
ultrapériphériques et de les remplacer par les priorités définies dans l'expression globale 
"législation régissant les fonds structurels" correspond davantage à la logique du paragraphe 
"objectifs" du chapitre sur les "Régions de la connaissance".

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 47
Příloha I Kapacity Regiony znalostí Činnosti odst. 2

V kontextu specifické činnosti „Regiony 
znalostí“ půjde o dosažení součinnosti 
s regionální politikou EU, zejména 
s ohledem na „konvergenční“ a 

V kontextu specifické činnosti „Regiony 
znalostí“ půjde o dosažení součinnosti 
s regionální politikou EU, zejména 
s ohledem na „konvergenční“ a 
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nejvzdálenější regiony. nejvzdálenější regiony. V rámci této 
součinnosti by bylo vhodné čerpat 
dodatečné finanční prostředky 
prostřednictvím strukturálních fondů a 
případně Evropské investiční banky s cílem 
posílit regionální struktury předávání 
technologií, a zejména vědecké a 
technologické instituty, inovační střediska a 
oblasti, technologické „líhně“ a „úly“.

Or. el

Odůvodnění

Il existe une carence notoire au stade intermédiaire du transfert de technologies, c'est-à-dire 
entre l'achèvement d'un travail relevant exclusivement de la recherche et l'établissement de la 
viabilité commerciale du résultat de cette recherche. Il existe à ce jour de nombreuses 
structures régionales qui, alors qu'elles contribuent au transfert de technologies, sont 
confrontées à de graves problèmes de financement. L'usage combiné des crédits de la 
recherche et des fonds structurels, ainsi que la contribution éventuelle du groupe BEI, sont 
par conséquent d'une importance cruciale pour la réalisation des objectifs assignés au 
programme-cadre.

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 48
Příloha I Kapacity Regiony znalostí Činnosti odst. 2a (nový)

V rámci této součinnosti se nefinancují 
samotné způsobilé výdaje a 
decentralizované řízení mechanismu 
rozdělování regionální politiky EU zůstane 
zachováno. Financování výzkumu a 
inovací ze strukturálních fondů se musí 
zaměřit:
1) na infrastrukturu v oblasti výzkumu 
(inovační střediska, technologické instituty 
atd.)
2) na inovační programy (přenos 
technologií, informační technologie, 
vytváření nových podniků, programy 
aplikovaného výzkumu a aplikace výsledků 
výzkumu na pilotní projekty nebo modely) a
3) na podmínky pro inovace (financování 
malých a středních podniků mimo rámec 7. 
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rámcového programu a rámcového 
programu pro konkurenceschopnost a 
inovace.

Or. el

Odůvodnění

L'amendement déposé par le rapporteur est parfaitement justifié. Il importe néanmoins que le 
financement de la recherche et de l'innovation, par les fonds structurels, en faveur de 
programmes novateurs, comprennent également la conversion des résultats de la recherche 
en travaux pilotes ou modèles.

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 49
Příloha I Kapacity Regiony znalostí Činnosti odst. 2b (nový)

Bude se rovněž vyvíjet snaha o součinnost 
s programem pro konkurenceschopnost a 
inovace s cílem podpořit regionální 
komerční uplatnění rozvoje a výzkumu, a to 
ve spolupráci s průmyslovými subjekty, a 
obecněji se soukromým sektorem.

Or. el

Odůvodnění

L'amendement déposé par le rapporteur est parfaitement justifié. Il convient néanmoins 
d'inclure la coopération avec le secteur privé en général, sans la limiter au secteur industriel.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 50
Příloha I Kapacity Výzkumný potenciál Činnosti odrážka 1b (nová)

• posílení vznikajících a stávajících 
středisek excelence v konvergenčních 
regionech a v odlehlých regionech EU, 
včetně jejich „pilotování“ partnerskými 
organizacemi, které mají vysokou úroveň 
výzkumu, až do dosažení kritického 
množství výzkumných pracovníků ve 
vybraných střediscích v konvergenčních 
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regionech.

Or. el

Odůvodnění

De par la nature même de la recherche et de la phase que traverse actuellement l'Union suite 
à l'élargissement, il apparaît clairement que le potentiel de recherche est éparpillé, y inclus la 
recherche de haut niveau "coincée" dans les régions pauvres. Il convient par conséquent de 
mettre l'accent sur la mobilité de ces chercheurs en direction des centres d'excellence 
européens et de renforcer les centres d'excellente existants et émergeants dans les régions de 
convergence et dans les régions périphériques de l'UE.

Pozměňovací návrh, který předložila Brigitte Douay

Pozměňovací návrh 51
Příloha I Kapacity Výzkumný potenciál Činnosti odst. 2

Budou usilovat o součinnost s regionální 
politikou EU. Akce podporované v rámci 
této položky budou identifikovat potřeby a 
příležitosti pro posílení výzkumných kapacit 
vznikajících a stávajících středisek 
excelence v konvergenčních regionech, které 
bude možno hradit ze strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti.

Budou usilovat o součinnost s regionální 
politikou EU. Akce podporované v rámci 
této položky budou identifikovat potřeby a 
příležitosti pro posílení výzkumných kapacit 
vznikajících a stávajících středisek 
excelence v konvergenčních regionech, které 
bude možno hradit ze strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti. Nicméně pojem 
excelence nemůže znamenat výhradně 
špičkovou technologii: tradičním odvětvím 
v méně výkonných regionech musí být 
rovněž poskytována podpora v oblasti 
výzkumu. 

Or. fr

Odůvodnění

Dans le cadre des synergies recherchées avec la politique régionale, l'ensemble des secteurs 
doit pouvoir bénéficier du soutien des fonds du 7e programme-cadre. Les secteurs de pointe 
sont largement encouragés et les secteurs plus traditionnels, où se concentrent un grand 
nombre d'emplois, doivent pouvoir être soutenus également.

Pozměňovací návrh, který předložili Gerardo Galeote Quecedo a Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 52
Příloha III Režimy financování Nepřímé akce písm. a) odst. 5
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5. Podpora odborné přípravy a profesního 
rozvoje výzkumných pracovníků, použije se 
především na provedení tzv. akcí „Marie 
Curie“.

5. Podpora odborné přípravy a profesního 
rozvoje výzkumných pracovníků, použije se 
především na provedení tzv. akcí „Marie 
Curie“. Část strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti se použije na vzdělávání 
výzkumných pracovníků a správa těchto 
prostředků bude svěřena sociálním 
střediskům nebo zástupcům se zkušeností v 
oblasti výzkumu.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 53
Příloha III Režimy financování Nepřímé akce písm. a) odst. 6a (nový)

6a. Financování a plné zhodnocení 
výzkumného potenciálu evropských 
regionů
Usnadnění přístupu k financování 
„regionálních uskupení zaměřených na 
výzkum“ a výzkumného potenciálu 
v konvergenčních regionech a v odlehlých 
regionech EU. V rámci plánovaného 
mechanismu lze využít doplňkových 
prostředků ve strukturálních fondech a ve 
skupině EIB v podobě půjček, svěřenského 
majetku, rizikového kapitálu, záruk, 
akciových portfolií nebo podpory 
organických a technických kapacit.

Or. el

Odůvodnění

L'expertise du groupe de la BEI dans la gestion des mécanismes de répartition du risque sera 
précieuse dans la perspective d'un renforcement du soutien financier à la recherche 
européenne. Des mécanismes de soutien financier indirect sont indispensables non seulement 
pour assurer la réalisation de travaux scientifiques de vaste ampleur (et notamment 
d'initiatives technologiques communes), comme cela est prévu dans le nouveau mécanisme 
"facilités financières de répartition du risque", mais également pour renforcer les structures 
régionales de la recherche et de l'innovation ainsi que du potentiel de recherche des régions 
européennes.
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Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 54
Příloha III Režimy financování Nepřímé akce písm. b) odst. 2

Společenství provede režimy financování v 
souladu s ustanoveními nařízení přijatého 
podle článku 167 Smlouvy, souvisejících 
nástrojů státní podpory, a to zejména rámce 
Společenství pro státní podporu na výzkum a 
vývoj, jakož i v souladu s mezinárodními 
pravidly v této oblasti. V souladu s tímto 
mezinárodním rámcem musí být možné 
přizpůsobit rozsah a podobu finanční účasti 
na základě posouzení jednotlivých případů, 
zejména budou-li k dispozici finanční 
prostředky z ostatních zdrojů veřejného 
sektoru včetně ostatních zdrojů financování 
Společenství, jako je Evropská investiční 
banka (EIB).

Společenství provede režimy financování v 
souladu s ustanoveními nařízení přijatého 
podle článku 167 Smlouvy, souvisejících 
nástrojů státní podpory zaměřených na 
orientaci na činnosti v oblasti výzkumu a 
inovací, a to zejména rámce Společenství 
pro státní podporu na výzkum a vývoj, jakož 
i v souladu s mezinárodními pravidly v této 
oblasti. V souladu s tímto mezinárodním 
rámcem musí být možné přizpůsobit rozsah 
a podobu finanční účasti na základě 
posouzení jednotlivých případů, zejména 
budou-li k dispozici finanční prostředky z 
ostatních zdrojů veřejného sektoru včetně 
ostatních zdrojů financování Společenství, 
jako je Evropská investiční banka (EIB).

Or. en

Odůvodnění

Les nouveaux règlements concernant les aides d'État, tels que les propose la Commission 
européenne, prévoient spécifiquement le redéploiement vers les activités de recherche et 
d'innovation dans les États membres.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 55
Příloha III Režimy financování Nepřímé akce písm. b) odst. 4

U účastníků, kteří se podílejí na nepřímé 
akci v regionu, v němž zaostává vývoj
(v „konvergenčních“ a nejvzdálenějších 
regionech), bude mobilizováno doplňující 
financování ze strukturálních fondů, kdykoli 
to bude možné a vhodné. V případě účasti 
subjektů z kandidátských zemí je možno 
poskytnout za podobných podmínek 
dodatečný příspěvek z předvstupních 
finančních nástrojů. Pokud jde o akce 
v rámci části „výzkumné infrastruktury“ 
programu „kapacity“ sedmého rámcového 

U účastníků, kteří se podílejí na nepřímé 
akci v regionu, bude mobilizováno 
doplňující financování ze strukturálních 
fondů, kdykoli to bude možné a vhodné, 
přičemž budou brány v úvahu potřeby 
dotčených regionů. To proběhne v souladu 
s prioritami stanovenými v národních 
programech i prioritami Komise pro 
používání strukturálních fondů. V případě 
účasti subjektů z kandidátských zemí je 
možno poskytnout za podobných podmínek 
dodatečný příspěvek z předvstupních 
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programu, vymezí se podrobné režimy 
financování pro tyto akce tak, aby se zajistila 
účinná komplementarita mezi financováním 
výzkumu ze strany Společenství a jinými 
nástroji EU a vnitrostátními nástroji, 
zejména strukturálními fondy.

finančních nástrojů. Pokud jde o akce 
v rámci části „výzkumné infrastruktury“ 
programu „kapacity“ sedmého rámcového 
programu, vymezí se podrobné režimy 
financování pro tyto akce tak, aby se zajistila 
účinná komplementarita mezi financováním 
výzkumu ze strany Společenství a jinými 
nástroji EU a vnitrostátními nástroji, 
zejména strukturálními fondy.

Or. en


