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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o sedmém rámcovém programu 
Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)
(KOM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2005)0119)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 166 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0099/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro zemědělství a 
rozvoj venkova a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Má-li se zajistit lepší motivace k 
získávání soukromých investic a má-li se 
zajistit, aby výzkum a vývoj co nejúčinněji 
přispěly k podpoře evropské 
konkurenceschopnosti, je nezbytné, aby 
byla v rámcovém programu přijata v 
ranném stádiu výzkumného procesu 
nezbytná opatření na ochranu práv 
duševního vlastnictví. 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Odůvodnění

It is important that results of research and development financed and delivered in the 
European Union will be transformed into revenues inside the Union. Therefore we must make 
sure that research achievements are effectively protected by appropriate legislative tools.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 13

(13) V rámci tématu „myšlenky“ by tyto 
činnosti provádět měla Evropská rada pro 
výzkum (ERV), která by měla být do 
značné míry nezávislá.

V rámci tématu „myšlenky“ by tyto 
činnosti měla provádět Evropská rada pro 
výzkum (ERV), ,, právně nezávislé 
uskupení ustanovené podle článku 171 
Smlouvy řízené po krátkém přechodném 
období Komisí a Vědeckou radou. ERV 
by měla být odpovědná poskytovatelům 
finančních prostředků a zároveň 
nezávislá, pokud jde o prováděné činnosti 
a výběr výzkumných projektů.

Odůvodnění

The Expert Group on the European Research Council, chaired by Mr Federico Mayor, 
clearly stated in its report that "the ERC must operate as an autonomous body with its basic 
expertise derived from the international research community. It is both advantageous and 
necessary to exploit the capacity for self-government of the research community. This will be 
essential if the ERC is to obtain trust and credibility within the research community and with 
society at large". The European Parliament fully supports this recommendation and strongly 
believes that such autonomy can be achieved only if both the scientific decisions and the 
management are truly independent from the European Commission, Council and Parliament.
Thus the ERC should be established according to Article 171 of the EC Treaty.

At the same time, the ERC must be accountable to the European Union and other fund-
providers not only for the funds received and distributed, but also for its funding principles, 
its priorities and its actions.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 18a (nový)

(18a) Sedmý rámcový program by měl 
přispívat k vytvoření vzájemné synergie a 
doplňkovosti s programem pro 
konkurenceschopnost a inovace, se 
strukturálními fondy a s dalšími programy 
Společenství.



PR\571052CS.doc 7/71 PE 360.033v01-00

CS

Odůvodnění

This is to overcome one of key European weaknesses -“European Paradox” in generating 
splendid scientific knowledge and insufficient ability to convert this knowledge into 
innovation and commercial products For this, integration between FP7, structural funds and 
CIP Programmes should be pursued.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 18b (nový)

(18b) Obzvláště důležité jsou pro 
průmyslový výzkum evropské 
technologické platformy (TP) a společné 
technologické iniciativy (JTI). Z 
technologických platforem se může 
postupně stát hlavní nástroj na podporu 
evropské konkurenceschopnosti. 

Odůvodnění

TPs should contribute to achieving the Barcelona goal of two third of the 3% of GDP spent 
on research by private investors. Once they have achieved adequate level of maturity, TPs 
should be considered as candidates to give rise to a JTIs covering some aspects of their fields.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 18c (nový)

(18c) Účast odvětví obchodu a komerční 
využití vědeckých poznatků a technických 
dovedností jsou důležitými faktory při 
zajišťování, aby rámcový program mohl 
napomáhat při plnění Lisabonské agendy 
a vytváření růstu a pracovních příležitostí.

Odůvodnění

This is to overcome one of key European weaknesses -“European Paradox” in generating 
splendid scientific knowledge and insufficient ability to convert this knowledge into 
innovation and commercial products For this, integration between FP7 and CIP Programmes 
should be pursued.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 20
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(20) S ohledem na přezkoumání používání 
nových nástrojů šestého rámcového 
programu, které proběhlo v polovině 
období, a na pětileté posouzení rámcového 
programu byl definován nový přístup, 
který by měl umožnit, aby politických cílů 
výzkumné politiky EU bylo dosaženo 
snadněji, účinněji a pružněji. Za tímto 
účelem by měl být k podpoře různých akcí 
použit jednotlivě nebo v kombinacích 
menší soubor jednodušších „režimů 
financování“, pružněji a s větší svobodou.

(20) S ohledem na přezkoumání používání 
nových nástrojů šestého rámcového 
programu, které proběhlo v polovině 
období, a na pětileté posouzení rámcového 
programu byl definován nový přístup, 
který by měl umožnit, aby politických cílů 
výzkumné politiky EU bylo dosaženo 
snadněji, účinněji a pružněji. Za tímto 
účelem by měl být k podpoře různých akcí 
použit jednotlivě nebo v kombinacích 
menší soubor jednodušších „režimů 
financování“, pružněji a s větší svobodou a 
účastníkům by měla být zajištěna větší 
automnie řízení.

Odůvodnění

Simplification of funding schemes is certainly necessary to encourage the participations in the 
Framework Programme, especially for small groups and SMEs. This must stand at all stages 
of a research action, from the submission of a proposal to management of the project. To this 
purpose, participants should be allowed to choose among several options, to be agreed with 
Commission, as far as the administrative and scientific management of the research action is 
concerned, provided that accountability is guaranteed.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 24a (nový)

(24a) Rámcový program je nezbytný pro 
dosažení lisabonského strategického cíle -
aby se Evropa stala nejdynamičtějším a 
nejlépe konkurenceschopným dynamicky 
se rozvíjejícím znalostním hospodářstvím 
na světě. Trojúhelník znalostí - vzdělání, 
výzkum a inovace - je považován za 
základní nástroj pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 25a (nový)

(25a) Zvláštní pozornost bude věnována 
mladým výzkumným pracovníkům, aby se 
umožnila jejich vědecká kariéra v 
nejproduktivnějším období života. Mladí 
výzkumní pracovníci by se měli stát hlavní 
hnací silou vědy v Evropě. V této 



PR\571052CS.doc 9/71 PE 360.033v01-00

CS

souvislosti by měla být přijata konkrétní 
opatření ve všech činnostech rámcového 
programu, v programech s tématy 
„Spolupráce“, „Myšlenky“ a „Lidé“.

Odůvodnění

Europe requires 700 000 young researchers by 2010, if the target of the 3% investment in 
research is to be achieved. The support for young researchers in the proposal does not go 
beyond declarations. Special attention and clear action are necessary not only in view of the 
expected dramatic demographic shortage of researchers of European origin but also for 
creating attractive, competitive conditions for young scientists from around the world and for 
increasing the competitiveness of the European research system. The EU funds should be 
used to support most talented young researchers to increase the number of doctoral students 
and to slow down the brain drain process.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 28a (nový)

(28a) Zjednodušení postupů a snadnější 
přístup všech účastníků jsou cíle, které 
tvoří nedílnou součást rámcového 
programu a jeho plnění.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 29a (nový)

(29a) Role a úkoly nových výkonných 
agentur navrhovaných Komisí pro správu 
a řízení mobility a aktivit zvláštní podpory 
MSP budou jednoznačně stanoveny v 
pravidlech účasti.

Odůvodnění

Danger of conflict of competences between the institutions involved. Critical assessment of 
further development of agencies by the EP.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 2 odst. 2 písm. i)

(i) bezpečnost a vesmír. i) bezpečnost;
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Odůvodnění

Since there are not many evident links between space and security they should be considered 
as distinct themes.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 2 odst. 2 bod ia) (nový)

ia) Vesmír.

Odůvodnění

Since there are not many evident links between space and security they should be considered 
as distinct themes.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 7 odst. 1

1. Nejpozději v roce 2010 provede Komise
za pomoci externích odborníků předběžné 
hodnocení tohoto rámcového programu a 
jeho specifických programů z hlediska
kvality probíhajících výzkumných činností 
a pokroku ve smyslu stanovených cílů.

Komise bude nepřetržitě a systematicky 
sledovat realizaci rámcového programu a 
jeho specifických programů a pravidelně 
bude o informovat o výsledcích svého 
sledování a předávat je dále. Dvakrát v 
průběhu programu, v roce 2009 a 2011,
Komise provede za pomoci externích 
odborníků předběžné hodnocení tohoto 
rámcového programu a jeho specifických 
programů, přičemž bude vycházet z 
hodnocení ex-post šestého rámcového 
programu. Toto hodnocení bude 
zahrnovat kvalitu probíhajících 
výzkumných činností a rovněž kvalitu 
provádění a řízení a pokrok ve smyslu 
stanovených cílů. Zjištění týkající se 
účinnosti nových akcí a struktur, zejména 
ERV a STI, a výsledky zjednodušení 
postupů by měly být předloženy 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

Odůvodnění

Numerous new elements are being introduced into the FP7. Their functioning must be 
monitored and amended during the 7-year period. In previous Framework Programmes there 
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was one mid-term assessment for 4 years period, the requirement for two in 7 years is 
reasonable. Moreover, so many new instruments without defined final shape (e.g. ERC, 
executive agencies, JTIs) require earlier evaluation to introduce corrections and 
modifications.

Pozměňovací návrh 14
Příloha I odst. 1

Sedmý rámcový program bude pokračovat 
v obecných cílech popsaných v článku 163 
Smlouvy a přispívat tak k vytváření 
společnosti založené na znalostech, jež 
vychází z Evropského výzkumného 
prostoru. Posílí excelenci vědeckého a 
technického výzkumu prostřednictvím 
následujících čtyř programů: spolupráce, 
myšlenky, lidé a kapacity.

Sedmý rámcový program bude pokračovat 
v obecných cílech popsaných v článku 
163 Smlouvy a přispívat tak k vytváření 
společnosti založené na znalostech, jež 
vychází z Evropského výzkumného 
prostoru. V rámcovém programu budou 
podporovány dvě strategické linie:

– rozvoj základního/hraničního výzkumu
– rozvoj aplikovaného výzkumu v úzké 
spolupráci s rámcovým programem pro 
konkurenceschopnost a inovaci s cílem 
zvýšit konkurenceschopnost evropského 
průmyslu.

Bude zřízena Evropská rada pro výzkum, 
aby byl splněn první cíl, ta bude 
odpovědná za provádění aktivit EU v 
oblasti základního výzkumu.

Druhý cíl bude uskutečněn pomocí užšího 
propojení fáze výzkumu s fázi 
demonstrace a fází komercionalizace, 
která bude spadat do programu pro 
konkurenceschopnost a inovace. Zvláštní 
role MSP bude v rámci specifických 
opatření řádně zohledněna.

Evropské technologické platformy bude 
hrát důležitou roli při rozvoji Evropského 
výzkumného prostoru (EVP) a při 
podporování Lisabonské strategie. 
Rámcový program posílí excelenci 
vědeckého a technického výzkumu 
prostřednictvím následujících čtyř 
programů: „Spolupráce“, „Myšlenky“, 
„Lidé“, „Kapacity“.
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Odůvodnění

Clear statement on FP7 objectives and action lines is required. FP7 aims at development of 
“wings” and broadening the area of intervention: on the one side basic and frontier research 
and on the other one applied research, demonstration and closer integration with innovation 
activities.

The effective and intensive support must be provided to European industry, in particular 
SMEs. The strategic, key element of this support will be the European technology initiatives 
(JTI). Nevertheless, there is a threat that FP7 absorbed with large initiatives will forget 
SMEs. Some symptoms are visible today, for example the success rate in the CRAFT projects 
is about 10% - some specific measures are really required.

Pozměňovací návrh 15
Příloha I odst. 1a (nový)

Vzhledem k nerovnostem v nákladech na 
lidské zdroje, by Evropa měla plně 
prozkoumat potenciál výzkumu na ještě 
vyšší úrovni a s nižšími náklady. Přestože 
vědecká excelence zůstává hlavním 
kritériem hodnocení akcí financovaných 
rámcovým programem, hlediska 
efektivnosti nákladů budou brány v potaz.

Odůvodnění

All efforts must be undertaken to maximize outputs of the Programme. Building the European 
Research Area requires that partners from different countries and regions are involved in 
research projects, both these from the so called core countries and from those less developed, 
including the convergence regions. This will give another dimension to the creation of the 
European added value in projects, and ensure equal participation and full integration of 
partners.

Pozměňovací návrh 16
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ odst. 3 úvodní část

Toto je devět témat určených pro činnost 
EU: Toto je deset témat určených pro činnost 

EU:

Odůvodnění

A consequence of the separation of Security and Space into distinct themes.
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Pozměňovací návrh 17
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ odst. 3 bod (9)

(9) bezpečnost a vesmír (9) Bezpečnost
(9a) Vesmír

Odůvodnění

A consequence of the separation of Security and Space into distinct themes.

Pozměňovací návrh 18
Příloha I kapitola 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 zajištění 
účinné koordinace mezi tématickými a 
vědeckými oblastmi, které se prolínají 
různými tématy. 

Odůvodnění

In view of multidisciplinarity it is necessary to have special joint calls or special actions 
which involve several research thematic areas.

Pozměňovací návrh 19
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ odst. 8a (nový)

Pro zajištění úspěšnosti Evropských 
technologických platforem je nezbytná 
účast finančních institucí, neboť tržní 
způsobilost a dostupnost rizikového 
kapitálu jsou nejdůležitějšími aspekty při 
propojení výzkumu a inovace.

Evropské technologické platformy vytvoří 
příznivé podmínky k tomu, aby jednotlivé 
podniky mohly investovat do specifického 
výzkumu, který zlepší jejich 
konkurenceschopnost, a tím umožní 
výrazný pokrok ve spojitosti s inovací 
výrobků. Tyto výzkumné projekty budou 
mít konkurenční povahu a mohou být 
financovány z prostředků rámcového 
programu ve spojení se strukturálními 
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fondy, fondy pro konkurenceschopnost a 
inovace a regionálními fondy. 
Evropské technologické platformy by měly 
využívat širokých zkušeností získaných v 
rámci struktury EUREKA, která úspěšně 
přispěla k růstu strategických oblastí 
výzkumu v Evropě.
MSP budou odpovídajícím způsobem 
zapojeny do postupu rozhodování o 
technologických platformách.
„Evropská sociálně-environmentální 
inovační platforma“ spojí  neziskové 
organizace občanské společnosti, 
výzkumné instituce a regulační orgány na 
evropské úrovni. 

Odůvodnění

European Technology Platforms, being new entities, should benefit from earlier experiences 
of actors participating in similar activities, and combine several accessible sources of 
financing. The participation and role of SMEs should be ensured, to encourage their 
involvement and facilitate their participation in projects.

The creation of the “European Social-Environmental Innovation Platform” should 
supplement the activities of the technology oriented platforms, not to exclude this important 
research area.

Pozměňovací návrh 20
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ odst. 8

Devět témat také zahrnuje výzkum 
potřebný k podpoře formulování, 
provádění a hodnocení politik EU, 
například v oblastech zdraví, bezpečnosti, 
ochrany spotřebitele, energetiky, životního 
prostředí, rozvojové pomoci, rybolovu, 
námořních záležitostí, zemědělství, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
dopravy, vzdělávání a odborné přípravy, 
zaměstnanosti, sociálních věcí, soudržnosti 
a spravedlnosti a vnitřních věcí, společně 
s přípravným a doprovodným výzkumem 
na podporu normalizace, který je důležitý 
pro zvyšování kvality norem a jejich 
zavádění.

Deset témat také zahrnuje výzkum 
potřebný k podpoře formulování, 
provádění a hodnocení politik EU, 
například v oblastech zdraví, bezpečnosti, 
ochrany spotřebitele, energetiky, životního 
prostředí, rozvojové pomoci, rybolovu, 
námořních záležitostí, zemědělství, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
dopravy, informačních a komunikačních 
technologií, vzdělávání a odborné 
přípravy, zaměstnanosti, sociálních věcí, 
soudržnosti a spravedlnosti a vnitřních 
věcí, společně s přípravným a 
doprovodným výzkumem na podporu 
normalizace, který je důležitý pro 
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zvyšování kvality norem a jejich zavádění.

Odůvodnění

A consequence of the separation of Security and Space into distinct themes.

ICT, penetrating all other areas, cannot be excluded from this set of EU policies.

Pozměňovací návrh 21
Příloha I kapitola 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. Zvláštní 
pozornost bude věnována zajištění 
odpovídající účasti MSP v rámci 
nadnárodní spolupráce. Z tohoto důvodu 
budou v každém tématu v rámci programu 
„Spolupráce“  přijata konkrétní opatření , 
včetně zvláštních výzev pro MSP, 
„národních ocenění za výzkum“ a 
podpůrných akcí, které umožní účast 
MSP. S cílem optimalizovat dostupné 
zdroje bude jako doplňkové kritérium 
zavedena analýza nákladů a zisků, aby se 
tak zajistilo, že na úkoly budou 
poskytovány odpovídající prostředky. Ve 
všech oblastech výzkumu bude zohledněn 
aspekt rovnosti pohlaví a nezbytnost 
účasti mladých výzkumných pracovníků. 
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 
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rovnosti žen a mužů.

Odůvodnění

Development of ERA and results of FP7 activities should be more promoted at national level.

Barriers for SMEs to participate in FP7 are still significant. There should be a number of 
measures to facilitate their involvement.

The quality of a project is always the most important criterion but the cost-efficiency analysis 
could be additional advantage to maximize outputs of the Programme. This will give another 
dimension to the creation of the European added value in projects, and ensure equal 
participation and full integration of partners, including those from the convergence regions.

Young researchers haven’t been so far promoted sufficiently in the Framework Programmes.
These both issues: involvement of women and young researchers should be major horizontal 
themes crossing all activities.

Pozměňovací návrh 22
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ odst. 10a (nový)

Široká škála aktivit financovaných z 
prostředků rámcového programu 
zajišťuje řádné začlenění nezbytných 
činnosti a jejich koordinaci. Aby se 
zabránilo štěpení aktivit a jejich 
zdvojování a aby se zajistila velká míra 
začlenění národních a regionálních 
činností, bude posílena role sítí excelence. 
Mají-li být činnosti začleněny lepším 
způsobem, je důležité, aby Evropské 
technologické platformy udržovaly úzké 
kontakty s národními výzkumnými 
programy a iniciativami, např. s 
národními technologickými platformami, 
a zajišťovaly součinnost při vývoji nových 
pokrokových technologií. 

Odůvodnění

The FP7 introduces a number of instruments such as ERC, TPs, JTIs, large Collaborative 
Research projects, large National Research Programmes coordinated by ERA-Net, large 
infrastructure, JRC activities and EURATOM programme, and their results may be damaged 
by fragmentation, overlapping and lack of integration. It is not clear how these separated 
programmes will interact with each other. Furthermore, it is not clear how integration of 
efforts at European, national and regional levels will be assured. One possible solution is to 
extend the role of NoEs to have more coordination and integration tasks.
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Pozměňovací návrh 23
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Výzkum založený na spolupráci“ odst. 1a (nový)

S cílem podpořit rozvoj Evropské 
technologického prostoru, zabránit 
tříštění a zdvojování výzkumných úsilí a s 
cílem posílit koordinaci mezi projekty a 
iniciativami v rámci programu 
„Spolupráce“, v rámci dalších 
specifických programů rámcového 
programu a dalších výzkumných aktivit 
rozvíjených na národní a regionální 
úrovni, budou do oblasti sítí excelence 
začleněny nové úkoly rozvoje sítí a nové 
integrační úkoly.

Odůvodnění

NoEs which so far were targeted towards creation of virtual institutes and integration of 
activities of a “core group”, should have more open character, networking with technology 
platforms, ERA-Net, JTI and other initiatives from their field of interest to posses a character 
of “research network: contributing to exchange of information, creation of joint initiatives 
and to effective integration of research and commercial activities.

Pozměňovací návrh 24
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Výzkum založený na spolupráci“ odst. 2

Toho bude dosaženo podporováním 
výzkumu založeného na spolupráci 
prostřednictvím řady režimů financování:
projekty založené na spolupráci, sítě 
excelence, koordinační/podpůrné akce (viz 
Příloha III).

Těchto cílů bude dosaženo podporováním 
výzkumu založeného na spolupráci 
prostřednictvím řady režimů financování: 
projekty založené na spolupráci, sítě 
excelence, koordinační/podpůrné akce (viz 
Příloha III).

Projekty spolupráce by měly zahrnovat 
výzkumné a demonstrační aktivity a měly 
by výsledky přiblížit trhu a propojit tuto 
akční linii s nástroji, které nabízí 
programy „Konkurenceschopnost“ a 
„Inovace“.  

Pozměňovací návrh 25
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Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Společné technologické iniciativy“ odst. 2 úvodní 
část

Potenciální společné technologické 
iniciativy budou identifikovány na základě 
řady kritérií, včetně:

Potenciální společné technologické 
iniciativy budou identifikovány na základě 
procesu otevřeného hodnocení s řadou 
transparentních kritérií, včetně: 

Odůvodnění

The open evaluation process should ensure that TPs , when achieved adequate level of 
maturity, should be considered as candidates to give rise to a JTIs covering some aspects of 
their fields.

Pozměňovací návrh 26
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Společné technologické iniciativy“ odst. 2 odrážka 1

- přidané hodnoty zásahů na úrovni EU, - přidané hodnoty zásahů na úrovni EU 
měřené mimo jiné s ohledem na efektivita 
nákladů

Odůvodnění

All efforts must be undertaken to maximize outputs of the Programme. Building the European 
Research Area requires that partners from different countries and regions are involved in 
research projects, both these from the so called core countries and from those less developed, 
including the convergence regions. This will give another dimension to the creation of the 
European added value in projects, and ensure equal participation and full integration of 
partners.

Pozměňovací návrh 27
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Společné technologické iniciativy“ odst. 2 odrážka 

1a (nová)

- síla evropské dimenze, která zahrnuje 
také stupeň zapojení MSP

Odůvodnění

JTIs should really have a European dimension, implementing technologies in benefit of all 
Member States, promoting and disseminating new technologies - for this balanced 
participation (including convergence regions) is required as well as involvement of SMEs or 
their associations.
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Pozměňovací návrh 28
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Společné technologické iniciativy“ odst. 2 odrážka 

7a (nová)

- počet výzkumných pracovníků získaných 
ze soukromého sektoru pro veřejný a 
naopak a kvalita vzdělávacího programu

Odůvodnění

JTIs should contribute to the mobility of researchers from private to public sector and vice 
versa.

Pozměňovací návrh 29
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Společné technologické iniciativy“ odst. 3

Zvláštní pozornost bude věnována 
soudržnosti a koordinaci společných 
technologických iniciativ a vnitrostátních 
programů a projektů ve stejných oblastech.

S ohledem na široký záběr a výjimečnou 
složitost společných technologických
iniciativ bude vyvinuto výrazné úsilí k 
zajištění jejich průhledných operací v 
souladu se zásadami excelence, efektivity 
nákladů a hospodářské soutěže. Zvláštní 
pozornost bude věnována soudržnosti a 
koordinaci společných technologických 
iniciativ a vnitrostátních programů a 
projektů ve stejných oblastech.

Odůvodnění

JTIs should really be of European dimension, implementing technologies in benefit of all 
Member States, promoting and disseminating new technologies - for this balanced 
participation (including convergence regions).

Pozměňovací návrh 30
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „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“).

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

Additional EU financial support to ERA-NET PLUS should not become a form of a subsidy to 
national research. Support should be given in limited number of cases to those ERA-NET 
PLUS initiatives with truly European dimension and integration with other FP7 activities.

Pozměňovací návrh 31
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Koordinace výzkumných programů, které nejsou 

programy Společenství“ odst. 2 odrážka 2a (nová)

- v omezených případech návrh úspěšného 
programu ERA-STAR na spolupráci mezi 
evropskými regiony a středně velkými 
členskými státy při řízení dlouhodobých 
programů, jako návrh na globální 
monitorování životního prostředí a 
bezpečnosti.

Odůvodnění

ERA-STAR is an ERA-NET project in which European Regions and small-medium sized 
member states participate, co-operating with each others in ways that are considered 
promising. This scheme is particularly suitable for the governance of a programme such as 
GMES, where the needs of European regions should be taken into due account.

Pozměňovací návrh 32
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Koordinace výzkumných programů, které nejsou 

programy Společenství“ odst. 3 úvodní část

Účast Společenství ve vnitrostátních 
výzkumných programech prováděných 
společně na základě článku 169 je zvláště 
důležitá pro evropskou spolupráci ve 
velkém měřítku v „proměnné geometrii“ 
mezi členskými státy, které sdílejí společné 
potřeby a/nebo zájmy. Takové iniciativy 
podle článku 169 budou zahájeny 
v oblastech, které budou stanoveny 
v úzkém spojení se členskými státy, včetně 
možné spolupráce s mezivládními 
programy, na základě řady kritérií:

Účast Společenství ve vnitrostátních 
výzkumných programech prováděných 
společně na základě článku 169 je zvláště 
důležitá pro evropskou spolupráci ve 
velkém měřítku v „proměnné geometrii“ 
mezi členskými státy, které sdílejí společné 
potřeby a/nebo zájmy. U jasně 
stanovených případů podle článku 169 
budou zahájeny v oblastech, které budou 
stanoveny v úzkém spojení se členskými 
státy, včetně možné spolupráce s 
mezivládními programy, na základě řady 
kritérií:
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Odůvodnění

A “variable geometry” initiatives carried out by a few Member States are to a certain extent 
contradictory to achieving the European dimension.  The support will be granted only in well 
identified and justified cases which will bring economic benefits to all Member States.

Pozměňovací návrh 33
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Mezinárodní spolupráce“ odst. 2a (nový)

Bude připravena celková strategie 
mezinárodní spolupráce v rámcovém 
programu, která stanoví cíle, evropský 
zájem a specifické oblasti spolupráce s 
každou skupinou zemí. Strategie stanoví 
oblasti, ve kterých by účast třetí země 
měla být omezena, např. výzkum v oblasti 
bezpečnosti.

Odůvodnění

Strategy will ensure coherent approach to the broad area of International Cooperation and 
will improve effectiveness. In the case of security, limited access to the information issues is 
necessary.

Pozměňovací návrh 34
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 1 „Zdraví“ nadpis „Odůvodnění“ odst. 

2

Klinický výzkum mnoha chorob (např. 
rakoviny, kardiovaskulárních chorob, 
duševních a neurologických chorob, 
zejména těch, které souvisejí se stárnutím, 
jako je Alzheimerova choroba nebo 
Parkinsonova choroba) se opírá o 
mezinárodní testy prováděné ve více 
střediscích, aby byl v krátkodobém 
horizontu dosažen požadovaný počet 
pacientů. K dosažení významných 
výsledků je pro epidemiologický výzkum 
zapotřebí velká různorodost populací a 
mezinárodních sítí. K vývoji nové 
diagnostiky a terapií pro vzácné choroby 
jsou také zapotřebí přístupy zahrnující více 
zemí, aby se zvýšil počet pacientů pro 
jednotlivé studie. Provádění výzkumu 

Klinický výzkum mnoha chorob (např. 
rakoviny, kardiovaskulárních chorob, 
revmatických onemocnění a onemocnění 
dýchacích cest, duševních a 
neurologických chorob, zejména těch, 
které souvisejí se stárnutím, jako je 
Alzheimerova choroba nebo Parkinsonova 
choroba) se opírá o mezinárodní testy 
prováděné ve více střediscích, aby byl 
v krátkodobém horizontu dosažen 
požadovaný počet pacientů. K dosažení 
významných výsledků je pro 
epidemiologický výzkum zapotřebí velká 
různorodost populací a mezinárodních sítí. 
K vývoji nové diagnostiky a terapií pro 
vzácné choroby jsou také zapotřebí 
přístupy zahrnující více zemí, aby se zvýšil 
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založeného na zdravotní politice na 
evropské úrovni také umožní srovnávání 
modelů, systémů, údajů a materiálu 
získaného od pacientů, který je uchováván 
ve vnitrostátních databázích a biologických 
bankách.

počet pacientů pro jednotlivé studie. 
Provádění výzkumu založeného na 
zdravotní politice na evropské úrovni také 
umožní srovnávání modelů, systémů, údajů 
a materiálu získaného od pacientů, který je 
uchováván ve vnitrostátních databázích a 
biologických bankách.

Odůvodnění

The causes of rheumatic diseases are rooted in genetic disformations. The consequences are a 
big burden on our social and health systems.

The importance of research on rheumatic diseases has been underlined by the adoption of  a 
written declaration on 13.10.05 n° 389 (procedure under Rule 116 of its Rules of procedure).

Pozměňovací návrh 35
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 1 „Zdraví“ nadpis „Odůvodnění“ odst. 

3

Intenzivní biomedicínský výzkum v EU 
napomůže posílení konkurenceschopnosti 
evropských průmyslových odvětví 
zabývajících se zdravotnickými 
biotechnologiemi, lékařskými 
technologiemi a farmacií. EU musí také 
sehrávat aktivní roli ve vytváření prostředí 
vedoucího k inovacím ve farmaceutickém 
odvětví, zejména pro dosažení co 
největších úspěchů v klinickém výzkumu.
Malé a střední podniky, které se zabývají 
výzkumem, jsou hlavními hospodářskými 
hybnými silami průmyslových odvětví 
zabývajících se zdravotnickými 
biotechnologiemi a lékařskými 
technologiemi. Přestože se v Evropě nyní 
nachází více biotechnologických 
společností než v USA, většina z nich jsou 
malé společnosti, méně vyzrálé než jejich 
konkurenti. Úsilí veřejno-soukromého 
výzkumu na úrovni EU usnadní jejich 
rozvoj. Výzkum v EU bude také přispívat 
k vývoji nových norem pro vytvoření 
vhodného legislativního rámce pro nové 
lékařské technologie (např. regenerativní 
lékařství).

Intenzivní biomedicínský výzkum v EU 
napomůže posílení konkurenceschopnosti 
evropských průmyslových odvětví 
zabývajících se zdravotnickými 
biotechnologiemi, lékařskými 
technologiemi a farmacií. EU musí také 
sehrávat aktivní roli ve vytváření prostředí 
vedoucího k inovacím ve farmaceutickém 
odvětví, zejména pro dosažení co 
největších úspěchů v klinickém výzkumu.  
V této souvislosti bude podporována 
realizace programu MICE (výzkum 
léčivých přípravků pro děti Evropy). Malé 
a střední podniky, které se zabývají 
výzkumem, jsou hlavními hospodářskými 
hybnými silami průmyslových odvětví 
zabývajících se zdravotnickými 
biotechnologiemi a lékařskými 
technologiemi. Přestože se v Evropě nyní 
nachází více biotechnologických 
společností než v USA, většina z nich jsou 
malé společnosti, méně vyzrálé než jejich 
konkurenti. Úsilí veřejno-soukromého 
výzkumu na úrovni EU usnadní jejich 
rozvoj. Výzkum v EU bude také přispívat 
k vývoji nových norem pro vytvoření 
vhodného legislativního rámce pro nové 
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lékařské technologie (např. regenerativní 
lékařství).

Odůvodnění

Regulation on medicinal products for paediatric use and amending Regulation (EEC) No 
1768/92, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004.

Pozměňovací návrh 36
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 1 „Zdraví“ nadpis „Činnosti“ odrážka 

1 pododrážka 4

– Inovační léčebné přístupy a zásahy.
Upevnit a zajistit další vývoj pokročilých 
terapií a technologií s potenciálním 
využitím u mnoha chorob a poruch.

– Inovační léčebné přístupy a zásahy.
Upevnit a zajistit další vývoj pokročilých 
terapií a technologií s potenciálním 
využitím u mnoha chorob a poruch, včetně 
dětských chorob a poruch.

Pozměňovací návrh 37
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 1 „Zdraví“ nadpis „Činnosti“ odrážka 

2 pododrážka 4

– Translační výzkum hlavních chorob:
rakoviny, kardiovaskulární choroby,
diabetu/obezity; vzácných chorob a jiných 
chronických chorob (např. osteoartritidy).
Rozvíjet strategie zaměřené na pacienta, od 
prevence po diagnózu a léčbu, včetně 
klinického výzkumu.

Translační výzkum hlavních chorob: 
rakoviny, kardiovaskulární, revmatická 
onemocnění a onemocnění dýchacích 
cest, diabetu/obezity; vzácných chorob; a 
jiných chronických chorob (např. 
osteoartritidy). Rozvíjet strategie zaměřené 
na pacienta, od prevence po diagnózu a 
léčbu, včetně klinického výzkumu.

Odůvodnění

The importance of research on rheumatic diseases has been underlined by the adoption of  a 
written declaration on 13.10.05 n° 389 (procedure under Rule 116 of its Rules of procedure).

Pozměňovací návrh 38
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 1 „Zdraví“ nadpis „Činnosti“ odrážka 

3 pododrážka 3

– Zlepšená prevence chorob a lepší 
využívání léků. Rozvíjet účinné zásahy do 
veřejného zdravotnictví se zaměřením na 

Zlepšená prevence chorob a lepší 
využívání léků. Imunologická, 
toxikologická a epidemiologická studie, 
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hlavní zdravotní faktory (například stres, 
strava nebo environmentální faktory).
Identifikovat úspěšné zásahy v různých 
prostředích zdravotní péče pro zlepšení 
předepisování léků a zlepšení způsobu, 
jakým pacienti léky užívají (včetně 
hledisek farmakovigilance).

která zajistí vysokou úroveň péče o zdraví 
založené na prevenci a předcházení.
Výzkum vhodného využívání dostupných 
léků u dětí. Rozvíjet účinné zásahy do 
veřejného zdravotnictví se zaměřením na 
hlavní zdravotní faktory (například stres, 
strava nebo environmentální faktory). 
Identifikovat úspěšné zásahy v různých 
prostředích zdravotní péče pro zlepšení 
předepisování léků a zlepšení způsobu, 
jakým pacienti léky užívají (včetně 
hledisek farmakovigilance).

Odůvodnění

Preventive and precautionary healthcare is not only less expensive but also more effective 
and more important for the well being of people.

The need for financial support for research into the appropriate use in children of established 
medicines has been highlighted by the Parliament as part of the proposed Regulation on 
Paediatric Medicines.

Pozměňovací návrh 39
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 2 „Potraviny, zemědělství a 

biotechnologie“ nadpis „Činnosti“ odrážka 1

Udržitelná produkce a řízení biologických 
zdrojů z pozemního, lesního a vodního 
prostředí: Umožňování výzkumu, včetně 
technologií, které mají v názvu příponu „-
omika“, jako je genomika, proteomika, 
metabolomika, systémová biologie a 
konvergující technologie pro 
mikroorganismy, rostliny a zvířata, včetně 
využití jejich biologické rozmanitosti;
zdokonalené plodiny a výrobní systémy, 
včetně ekologického zemědělství, 
programů kvalitní výroby a dopadů GMO;
udržitelné, konkurenceschopné a 
multifunkční zemědělství a lesnictví;
rozvoj venkova; dobré životní podmínky a 
chov zvířat, živočišná výroba; zdraví 
rostlin; udržitelný a konkurenceschopný 
rybolov a akvakultura; infekční choroby 
zvířat, včetně zoonóz; bezpečné 
odstraňování živočišného odpadu; ochrana, 
řízení a využívání živých vodních zdrojů, 

Udržitelná produkce a řízení biologických 
zdrojů z pozemního, lesního a vodního 
prostředí: Umožňování výzkumu, včetně 
technologií, které mají v názvu příponu „-
omika“, jako je genomika, proteomika, 
metabolomika, systémová biologie a 
konvergující technologie pro 
mikroorganismy, rostliny a zvířata, včetně 
zachování a udržitelného využití jejich 
biologické rozmanitosti; zdokonalené 
plodiny a výrobní systémy, včetně 
ekologického zemědělství, programů 
kvalitní výroby a dopadů GMO; udržitelné, 
konkurenceschopné a multifunkční 
zemědělství a lesnictví; integrovaný rozvoj 
venkova, včetně aspektů účasti občanské 
společnosti při plánování a rozhodování;
dobré životní podmínky a chov zvířat, 
živočišná výroba; alternativní strategie 
testování a metod, které nevyužívají zvířat, 
zdraví rostlin; udržitelný a 
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vývoj nástrojů potřebných pro tvůrce 
politiky a jiné odpovědné osoby v 
zemědělství a rozvoji venkova (krajina, 
postupy správy půdy atd.)

konkurenceschopný rybolov a akvakultura; 
infekční choroby zvířat, včetně zoonóz; 
bezpečné odstraňování živočišného 
odpadu; ochrana, řízení a využívání živých 
vodních zdrojů, vývoj nástrojů potřebných 
pro tvůrce politiky a jiné odpovědné osoby 
v zemědělství a rozvoji venkova (krajina, 
postupy správy půdy atd.) „Od stolu k 
zemědělskému podniku“:

Odůvodnění

Sustainability of food production and resource management shall be the main focus of this 
activity.

In accordance with the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of 
Animals, Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC, Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth 
Community Environment Action Programme, and the objective of the proposed EU chemicals 
Regulation to promote non-animal testing, the development and validation of alternative 
testing strategies and in particular non-animal test methods should be included among the 
activities in relation to environment and health.

Pozměňovací návrh 40
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 2 „Potraviny, zemědělství a 

biotechnologie“ nadpis „Činnosti“ odrážka 2

„Od stolu k zemědělskému podniku“:
Potraviny, zdraví a dobré životní 
podmínky: spotřebitelská; společenská, 
průmyslová a zdravotní hlediska potravin a 
krmiv, včetně behaviorálních a 
kognitivních věd; choroby a poruchy 
související s výživou a stranou, včetně 
obezity; inovační technologie zpracování 
potravin a krmiv (včetně balení); zvýšená 
kvalita a bezpečnost potravin, nápojů a 
krmiv, chemická i mikrobiologická;
integrita (a kontrola) potravinového 
řetězce; environmentální dopady 
potravinových a krmivových řetězců a 
dopady na tyto řetězce; celková koncepce 
potravinového řetězce (včetně mořských 
plodů); sledovatelnost.

„Od stolu k zemědělskému podniku“: 
potraviny, zdraví a dobré životní podmínky 
spotřebitelská; společenská, průmyslová a 
zdravotní hlediska potravin a krmiv, včetně 
behaviorálních a kognitivních věd; choroby 
a poruchy související s výživou a stranou, 
včetně obezity a alergií; přínos některých 
potravin a způsobů stravování pro zdraví;
inovační technologie zpracování potravin a 
krmiv (včetně balení); zvýšená kvalita a 
bezpečnost potravin, nápojů a krmiv, 
chemická i biologická; integrita a 
udržitelnost (a kontrola) potravinového 
řetězce; environmentální dopady 
potravinových a krmivových řetězců a 
dopady na tyto řetězce; celková koncepce 
potravinového řetězce (včetně mořských 
plodů); sledovatelnost.
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Pozměňovací návrh 41
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 3 „Informační a komunikační 

technologie“ nadpis „Odůvodnění“ odst. 1

Informační a komunikační technologie jsou 
zásadní pro budoucnost Evropy a jsou 
základem pro uskutečňování lisabonské 
strategie. Polovina případů zvýšení 
produktivity v našich hospodářstvích je 
vysvětlována dopadem IKT na produkty, 
služby a obchodní procesy. IKT jsou 
hlavním činitelem v posilování inovací a 
tvořivosti a ve zvládnutí změny 
v hodnotových řetězcích ve všech 
odvětvích průmyslu a služeb. IKT jsou 
nezbytně nutné k uspokojení zvýšené 
poptávky po zdravotní a sociální péči a 
k modernizaci služeb v oblastech veřejného 
zájmu, jako je vzdělávání, učení, 
bezpečnost, energetika, doprava a životní 
prostředí. IKT také podněcují pokrok v 
jiných oblastech vědy a techniky, protože 
přetvářejí způsob, jakým výzkumní 
pracovníci provádějí výzkum, spolupracují 
a inovují.

Informační a komunikační technologie jsou 
zásadní pro budoucnost Evropy a jsou 
základem pro uskutečňování lisabonské 
strategie. Polovina případů zvýšení 
produktivity v našich hospodářstvích je 
vysvětlována dopadem IKT na produkty, 
služby a obchodní procesy. IKT jsou 
hlavním činitelem v posilování inovací a 
tvořivosti a ve zvládnutí změny 
v hodnotových řetězcích ve všech 
odvětvích průmyslu a služeb. IKT by měly 
podporovat dostupnost a průhlednost 
řízení a postupy vytváření politiky. IKT 
jsou nezbytně nutné k uspokojení zvýšené 
poptávky po zdravotní a sociální péči a 
k modernizaci služeb v oblastech veřejného 
zájmu, jako je vzdělávání, učení, 
bezpečnost, energetika, doprava a životní 
prostředí. IKT také podněcují pokrok v 
jiných oblastech vědy a techniky, protože 
přetvářejí způsob, jakým výzkumní 
pracovníci provádějí výzkum, spolupracují 
a inovují.

Pozměňovací návrh 42
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 3 „Informační a komunikační 

technologie“ nadpis „Odůvodnění“ odst. 2a (nový)

Výzkumná činnost IKT založená na 
vývojovém modelu „otevřeného zdroje“ 
potvrzuje své využití jako zdroj inovace a 
zvyšující se spolupráce. Stojí za to 
prozkoumat, zdali by tento model 
spolupráce a inovace mohl být užitečný 
také pro jiné činnosti rámcového 
programu.

Odůvodnění

 As applied to software, the open source development model is based on community 
collaboration with widespread dissemination, access and ability to reuse the results with 
minimal restrictions  This development model encourages examination, peer review, reuse, 
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customisation and improvement of the software developed and released in an open source 
community. Open source development is a major vector for innovation in the ICT sector, 
contributing both to technological advancement and increased competition. European 
enterprises both large and small, universities and individual developers are among the 
world’s primary contributors to open source software development.

Pozměňovací návrh 43
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 3 „Informační a komunikační 

technologie“ nadpis „Odůvodnění“ odst. 4

Činnosti v oblasti výzkumu IKT budou 
úzce propojeny s akcemi politiky pro 
zavádění IKT a s regulačními opatřeními 
v rámci všeobecné a ucelené strategie.
Priority byly stanoveny po rozsáhlých 
konzultacích včetně informací získaných 
od řady evropských technologických 
platforem a průmyslových iniciativ 
v oblastech, jako je nanoelektronika,
vestavěné systémy, mobilní komunikace, 
elektronická média, robotika software, 
služby a technologie typu Grid.

Činnosti v oblasti výzkumu IKT budou 
úzce propojeny s akcemi politiky pro 
zavádění IKT a s regulačními opatřeními 
v rámci všeobecné a ucelené strategie.
Priority byly stanoveny po rozsáhlých 
konzultacích včetně informací získaných 
od řady evropských technologických 
platforem a průmyslových iniciativ 
v oblastech, jako je nanoelektronika, 
vestavěné systémy, mobilní komunikace, 
elektronická média, fototonika, robotika 
software, služby a technologie typu Grid.

Odůvodnění

The European Technology Platform on Photonics should not be disregarded.

Pozměňovací návrh 44
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 3 „Informační a komunikační 

technologie“ nadpis „Činnosti“ odrážka 3 pododrážka 1 podpododrážka 5

– v oblasti veřejné moci; účinnost, 
otevřenost a odpovědnost, pro veřejnou 
správu světové úrovně a odkazy na občany 
a podniky, podpora demokracie.

– v oblasti veřejné moci a měst; účinnost, 
otevřenost a odpovědnost, pro veřejnou 
správu světové úrovně a odkazy na občany 
a podniky, podpora demokracie.

Odůvodnění

Research and demonstration projects are needed to determine what policies and strategies 
are most practical and effective for cities to play their role in stimulating ICT use and to 
facilitate stronger local contribution to the modernisation of the services provided for 
European citizens and businesses and in public interest domains such as education, learning, 
security.
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Pozměňovací návrh 45
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 3 „Informační a komunikační 

technologie“ nadpis „Činnosti“ odrážka 3 pododrážka 1 podpododrážka 5a (nová)

v oblasti bezpečnosti podle pokynů 
stanovených v tématech „Bezpečnost a 
vesmír“.

Odůvodnění

The list would not look complete without reference to Security, although this theme is covered 
in another section of the Framework Programme.

Pozměňovací návrh 46
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 3 „Informační a komunikační 

technologie“ nadpis „Činnosti“ odrážka 3 pododrážka 4

– IKT pro důvěru a důvěryhodnost: správa 
identit; ověření a oprávnění; technologie 
zlepšující soukromí; správa práv a majetku;
ochrana proti ohrožení z internetu.

– IKT pro důvěru a důvěryhodnost: správa 
identit; ověření a oprávnění; technologie 
zlepšující soukromí; správa práv a majetku;
ochrana proti ohrožení z internetu;
monitorování závažných problémů 
týkajících se bezpečnosti/soukromí.

Odůvodnění

Privacy risks to be overlooked unless a specific committee is created in order to secure it 
along the way; the JRC is the EU body that looks entitled to take the initiative of a committee 
as it covered the Security/Privacy issue extensively over the past years.

Pozměňovací návrh 47
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 4 „Nanovědy, nanotechnologie, 

materiály a nové výrobní technologie“ nadpis „Odůvodnění“ odst. 3

Evropské technologické platformy 
v oblastech, jako jsou nanotechnologie, 
výroba, ocelářství, doprava, stavebnictví, 
bezpečnost při práci, textilní průmysl, 
odvětví papíru a celulózy pomáhají 
stanovovat společné priority a cíle 
výzkumu. Kromě příslušných priorit pro 
průmyslové odvětví a jejich integrace pro 
odvětvové aplikace budou řešeny příslušné 
otázky politiky, nařízení, standardizace a 
dopadů, přičemž je třeba pružně reagovat 

Evropské technologické platformy 
v oblastech, jako jsou nanotechnologie, 
nanomedicína, fototonika, výroba, 
ocelářství, doprava, stavebnictví, 
bezpečnost při práci, textilní průmysl, 
odvětví papíru a celulózy pomáhají 
stanovovat společné priority a cíle 
výzkumu. Kromě příslušných priorit pro 
průmyslové odvětví a jejich integrace pro 
odvětvové aplikace budou řešeny příslušné 
otázky politiky, nařízení, standardizace a 
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na nové politické potřeby, které vznikají. dopadů, přičemž je třeba pružně reagovat 
na nové politické potřeby, které vznikají.

Odůvodnění

The European Technology Platforms on Photonics and NanoMedicine should not be 
disregarded.

Pozměňovací návrh 48
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 5 „Energetika“ nadpis „Cíl“

Transformování současného energetického 
systému založeného na fosilních palivech v 
udržitelnější systém založený na 
různorodém souboru energetických zdrojů 
a nosičů se zvýšenou energetickou 
účinností pro řešení výzev stability 
zásobování a změny klimatu, při 
současném zvyšování 
konkurenceschopnosti evropských 
energetických odvětví.

Transformování současného energetického 
systému založeného na fosilních palivech v 
energeticky účinnější hospodářství s 
nižším únikem CO2, takové udržitelné 
energetické hospodářství bude založené na 
různorodém souboru energetických zdrojů 
a nosičů, zvláštní pozornost přitom bude 
věnována obnovitelným zdrojům energie v 
kombinaci se zvýšenou energetickou 
účinností a zachováním energie pro řešení 
výzev stability zásobování a změny 
klimatu, při současném zvyšování 
konkurenceschopnosti evropských 
udržitelných energetických odvětví.

Odůvodnění

FP7 activities should be consistent with the European energy policy aiming at diversification 
of primary energy sources, improvement of energy efficiency and reduction of anthropogenic 
CO2 emission.

Pozměňovací návrh 49
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 5 „Energetika“ nadpis „Odůvodnění“ 

odst. 3

Radikální transformace energetických 
systémů vyžaduje nové technologie
s riziky, která jsou příliš vysoká a jejichž 
přínos je příliš nejistý na to, aby soukromé 
firmy poskytly všechny investice potřebné 
pro výzkum, vývoj, demonstrace a 
zavádění. V mobilizování soukromých 
investic a evropského úsilí by proto měla 
sehrávat klíčovou roli veřejná podpora a 

Radikální transformace energetických 
systémů na udržitelný inteligentní
energetický systém vyžaduje nové 
technologie s riziky, která jsou příliš 
vysoká a jejichž přínos je příliš nejistý na 
to, aby soukromé firmy poskytly všechny 
investice potřebné pro výzkum, vývoj, 
demonstrace a zavádění. V mobilizování 
soukromých investic a evropského úsilí by 
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zdroje by měly být slučovány uceleněji a 
účinněji, aby konkurovaly ekonomikám, 
které ve velké míře a důsledně investují do 
podobných technologií. V této souvislosti 
sehrávají podstatnou roli evropské 
technologické platformy tím, že 
koordinovaně mobilizují potřebné 
výzkumné úsilí. Níže jsou uvedeny 
činnosti pro splnění tohoto cíle. Součástí je 
i specifická činnost týkající se znalostí pro 
vytváření energetické politiky, která může 
rovněž poskytovat podporu nově 
vznikajícím politickým potřebám, 
například v souvislosti s rolí evropské 
energetické politiky ve vývoji 
mezinárodních činností v oblasti změny 
klimatu a nestability nebo narušení 
dodávky a ceny energie.

proto měla sehrávat klíčovou roli veřejná 
podpora a zdroje by měly být slučovány 
uceleněji a účinněji, aby konkurovaly 
ekonomikám, které ve velké míře a 
důsledně investují do podobných 
technologií. V této souvislosti sehrávají 
podstatnou roli evropské technologické 
platformy tím, že koordinovaně mobilizují 
potřebné výzkumné úsilí. Níže jsou 
uvedeny činnosti pro splnění tohoto cíle.
Součástí je i specifická činnost týkající se 
znalostí pro vytváření energetické politiky, 
která může rovněž poskytovat podporu 
nově vznikajícím politickým potřebám, 
například v souvislosti s rolí evropské 
energetické politiky ve vývoji 
mezinárodních činností v oblasti změny 
klimatu a nestability nebo narušení 
dodávky a ceny energie.

Odůvodnění

FP7 activities should be consistent with the European energy policy aiming at diversification 
of primary energy sources, improvement of energy efficiency and reduction of anthropogenic 
CO2 emission. This is normally referred as an intelligent energy system.

Pozměňovací návrh 50
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 5 „Energetika“ nadpis „Činnosti“ 

odrážka 7 odst. 1

Zvýšit efektivitu, bezpečnost a spolehlivost 
evropských elektroenergetických a 
plynárenských systémů a sítí např. 
přetvářením současných elektrických 
rozvodných sítí v interaktivní sítě služeb 
(zákazníci/provozovatelé) a odstranit 
překážky zavádění a účinné integrace 
distribuovaných a obnovitelných zdrojů 
energie.

Zvýšit efektivitu, bezpečnost a spolehlivost 
evropských elektroenergetických a 
plynárenských systémů a sítí např. 
přetvářením současných elektrických 
rozvodných sítí v interaktivní sítě služeb 
(zákazníci/provozovatelé) a vývojem 
možností skladování energie, odstranit 
překážky zavádění a účinné integrace 
distribuovaných a obnovitelných zdrojů 
energie.

Odůvodnění

The development of storage options for electricity is important, particularly for electricity 
generated from wind power. Hydrogen and fuels cells are, among others, a storage options.
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Pozměňovací návrh 51
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 6 „Životní prostředí (včetně změny 

klimatu)“ nadpis „Odůvodnění“ odst. 2

Na úrovni EU je výzkum potřebný k plnění 
mezinárodních závazků, jako je Kjótský 
protokol, Úmluva OSN o biologické 
rozmanitosti, cíle světové vrcholné 
schůzky o udržitelném rozvoji konané v 
roce 2002, včetně iniciativy EU pro vodu, a 
příspěvky k práci mezinárodní skupiny 
odborníků pro změnu klimatu a iniciativy 
pro pozorování Země. Kromě toho 
vyvstávají významné potřeby výzkumu ze 
stávajících a vznikajících politik na úrovni 
EU, z provádění šestého akčního plánu pro 
ochranu životního prostředí a souvisejících 
tematických strategií, akčních plánů pro 
ekotechnologie a životní prostředí a zdraví 
a směrnic, jako je rámcová směrnice o 
vodě.

Na úrovni EU je výzkum potřebný k plnění 
mezinárodních závazků, jako jsou 
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 
(UNFCCC) a Kjótský protokol, Úmluva 
OSN o biologické rozmanitosti, cíle 
světové vrcholné schůzky o udržitelném 
rozvoji konané v roce 2002, včetně 
iniciativy EU pro vodu, a příspěvky k práci 
mezinárodní skupiny odborníků pro změnu 
klimatu a iniciativy pro pozorování Země. 
Kromě toho vyvstávají významné potřeby 
výzkumu ze stávajících a vznikajících 
politik na úrovni EU, z provádění šestého 
akčního plánu pro ochranu životního 
prostředí a souvisejících tematických 
strategií, akčních plánů pro ekotechnologie 
a životní prostředí a zdraví, strategie 
Společenství pro zacházení se rtutí a 
směrnic, jako je rámcová směrnice o vodě. 

Odůvodnění

The UN Framework Convention on Climate Change dealing with the post-Kyoto measures 
cannot be disregarded.

Community Strategy on Mercury is also relevant for the Environmental Action Plan.

Pozměňovací návrh 52
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 6 „Životní prostředí (včetně změny 

klimatu)“ nadpis „Odůvodnění“ odst. 3

EU potřebuje posílit své postavení na 
světových trzích s environmentálními 
technologiemi. Takové technologie 
pomáhají při zajišťování udržitelného růstu 
poskytováním ekologicky efektivních 
řešení environmentálních problémů 
v různých měřítcích a ochranou našeho 
kulturního dědictví. Environmentální 
požadavky jsou podnětem k inovaci a 
mohou vést ke vzniku obchodních 
příležitostí. Evropské technologické 
platformy pro dodávky vody a hygienu a 

EU potřebuje posílit své postavení na 
světových trzích s environmentálními 
technologiemi. Takové technologie 
přispívají k udržitelné konzumaci a výrobě 
a pomáhají při zajišťování udržitelného 
růstu poskytováním ekologicky efektivních 
řešení environmentálních problémů 
v různých měřítcích a ochranou našeho 
kulturního dědictví. Environmentální 
požadavky jsou podnětem k inovaci a 
mohou vést ke vzniku obchodních 
příležitostí. Evropské technologické 
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pro udržitelnou chemii potvrzují potřebu 
akcí na úrovni EU a jejich plány výzkumu 
jsou brány v úvahu v níže uvedených 
činnostech. Jiné platformy (například pro 
výstavbu a lesnictví) se částečně zabývají 
otázkami environmentální technologie a 
jsou rovněž brány v úvahu.

platformy pro dodávky vody a hygienu a 
pro udržitelnou chemii potvrzují potřebu 
akcí na úrovni EU a jejich plány výzkumu 
jsou brány v úvahu v níže uvedených 
činnostech. Jiné platformy (například pro 
výstavbu a lesnictví) se částečně zabývají 
otázkami environmentální technologie a 
jsou rovněž brány v úvahu.

Pozměňovací návrh 53
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 6 „Životní prostředí (včetně změny 

klimatu)“ nadpis „Činnosti“ odrážka 1 pododrážka 1

- Tlak na životní prostředí a na podnebí:
Fungování systémů podnebí a Země;
opatření pro přizpůsobení a zmírňování;
znečištění vzduchu, půdy a vody; změny 
složení atmosféry a koloběhu vody;
vzájemné působení podnebí, zemského 
povrchu a oceánu; a dopady na biologickou 
rozmanitost a ekosystémy.

Tlak na životní prostředí a na podnebí: 
Fungování systémů podnebí a Země; 
opatření pro přizpůsobení a zmírňování; 
znečištění vzduchu, půdy a vody a jejich 
prevence; změny složení atmosféry a 
koloběhu vody; vzájemné působení 
podnebí, zemského povrchu a oceánu; a 
dopady na biologickou rozmanitost a 
ekosystémy, včetně dopadu stoupající 
hladiny moře na vzácné pobřežní oblasti a 
pobřežní města.

Odůvodnění

The amendment would enable the Framework Programme to encompass proposals to tackle 
the fossil-energy based pollution problems both at source and, any which escapes into the 
environment be it through man-made or natural causes.

The sea level rise (SLR) is undoubtedly a visible effect of global changes and adaptation and 
mitigation measures are already being adopted to preserve cities and coastal areas. The 
combined impacts of both SLR and mitigation measures should be properly considered in all 
its aspects

Pozměňovací návrh 54
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 6 „Životní prostředí (včetně změny 

klimatu)“ nadpis „Činnosti“ odrážka 2 pododrážka 1

- Ochrana a udržitelné řízení přírodních a 
umělých zdrojů: Ekosystémy; řízení 
vodních zdrojů; nakládání s odpady a 
prevence odpadů; ochrana a řízení 
biologické rozmanitosti, ochrana půdy, 

- Ochrana a udržitelné řízení přírodních a 
umělých zdrojů: Ekosystémy; řízení 
vodních zdrojů; nakládání s odpady a 
prevence odpadů; ochrana a řízení
biologické rozmanitosti, ochrana půdy, 
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ochrana mořského dna a pobřežních 
oblastí, přístupy proti desertifikaci a 
znehodnocování půdy; správa lesů;
udržitelná správa a plánování městského 
prostředí, posuzování a předvídání 
v souvislosti s přírodními procesy.

ochrana mořského dna, lagun a pobřežních 
oblastí, přístupy proti desertifikaci a 
znehodnocování půdy ochrana přírodní 
krajiny; správa lesů; udržitelná správa a 
plánování městského prostředí, 
historických zdrojů, kulturního dědictví a 
cestovního ruchu, správa údajů a 
informační služby; posuzování a 
předvídání v souvislosti s přírodními 
procesy. 

Odůvodnění

Lagoons are peculiar transitional environments of primary ecologic importance and they are 
very sensible to global changes. They act often as buffer zones between land and sea, 
freshwater/saltwater, and they are threatened by sea level rise (SLR) and other global 
changes effects. Especially in Europe, lagoons are largely exploited since centuries by human 
activities and therefore present social, cultural heritage concerns to be included in their 
sustainable management.

Research on the preservation of landscape and sustainable management of historic resources, 
cultural heritage and tourism should be continued in the FP7.

Pozměňovací návrh 55
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 6 „Životní prostředí (včetně změny 

klimatu)“ nadpis „Činnosti“ odrážka 2 pododrážka 2

- Vývoj mořských prostředí: Dopady 
lidských činností na mořské prostředí a 
jeho zdroje; znečištění a eutrofizace 
v regionálních mořích a pobřežních 
oblastech; hlubokomořské ekosystémy;
posuzování trendů v biologické 
rozmanitosti moří, procesů v ekosystému a 
mořských proudů; geologie mořského dna.

- Vývoj mořských prostředí: Dopady 
lidských činností na mořské prostředí a 
jeho zdroje; znečištění a eutrofizace 
v regionálních mořích, lagunách a 
pobřežních oblastech; hlubokomořské 
ekosystémy; posuzování trendů 
v biologické rozmanitosti moří, procesů 
v ekosystému a mořských proudů; geologie 
mořského dna.

Odůvodnění

Lagoons are peculiar transitional environments of primary ecologic importance and they are 
very sensible to global changes. They act often as buffer zones between land and sea, 
freshwater/saltwater, and they are threaten by SLR and other global changes effects.
Especially in Europe, lagoons are largely exploited since centuries by human activities and 
therefore present social, cultural heritage concerns to be included in their sustainable 
management.
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Pozměňovací návrh 56
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ nadpis 

„Odůvodnění“ odst. 3

Plány výzkumu vyvíjené evropskými 
technologickými platformami podporují 
potřebu nového pohledu na „dopravní 
systémy“, který bere v úvahu vzájemnou 
součinnost vozidel, dopravních sítí a 
využívání dopravních služeb, které lze 
rozvíjet pouze na evropské úrovni.
Náklady na VTR ve všech těchto oblastech 
podstatně rostou a spolupráce na úrovni 
EU je nezbytná k tomu, aby kritické 
množství různých poskytovatelů VTR 
mohlo rentabilně řešit rozsáhlé a 
multidisciplinární výzvy a aby byly 
splněny politické, technologické a 
sociálně-ekonomické výzvy týkající se 
otázek jako je „ekologické a bezpečné 
vozidlo“ budoucnosti, interoperabilita a 
intermodalita se zvláštním zaměřením na 
železniční dopravu, dostupnost, 
bezpečnost, kapacitu a environmentální 
dopady v rozšířené Unii. Při provádění 
evropských politik bude také podstatné 
vyvíjení technologií pro podporu systému 
Galileo a jeho aplikací.

Plány výzkumu vyvíjené evropskými 
technologickými platformami podporují 
potřebu nového pohledu na „dopravní 
systémy“, který bere v úvahu vzájemnou 
součinnost vozidel, dopravních sítí a 
využívání dopravních služeb, které lze 
rozvíjet pouze na evropské úrovni.
Náklady na VTR ve všech těchto oblastech 
podstatně rostou a spolupráce na úrovni 
EU je nezbytná k tomu, aby kritické 
množství různých poskytovatelů VTR 
mohlo rentabilně řešit rozsáhlé a 
multidisciplinární výzvy a aby byly 
splněny politické, technologické a 
sociálně-ekonomické výzvy týkající se 
otázek jako je „ekologické a bezpečné 
vozidlo“ budoucnosti, interoperabilita a 
intermodalita se zvláštním zaměřením na 
železniční dopravu, dostupnost, 
bezpečnost, kapacitu a environmentální 
dopady v rozšířené Unii. Obzvláště 
důležitý je pevný technický základ pro 
zajištění konkurenceschopného průmyslu 
EU palivových článků a vodíku 
využívaných v dopravě. Při provádění 
evropských politik bude také podstatné 
vyvíjení technologií pro podporu systému 
Galileo a jeho aplikací.

Odůvodnění

Application of fuel cells in transport should involve financial resources also from this priority 
theme.

Pozměňovací návrh 57
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ nadpis 

„Činnosti“ odrážka 2 pododrážka 1

– Ekologizace pozemní dopravy: snížení 
environmentálního a hlukového znečištění;
vývoj ekologických a výkonných motorů, 
včetně hybridní technologie a využívání 
alternativních paliv pro dopravní aplikace;

Ekologizace pozemní dopravy: snížení 
environmentálního a hlukového znečištění; 
vývoj ekologických a výkonných motorů, 
včetně hybridní technologie a využívání 
alternativních paliv pro dopravní aplikace, 
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strategie ukončení životnosti vozidel a 
plavidel.

zejména vodíkových a palivových článků ; 
strategie ukončení životnosti vozidel a 
plavidel.

Odůvodnění

Application of fuel cells in transport should involve financial resources also from this priority 
theme.

Pozměňovací návrh 58
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ nadpis 

„Činnosti“ odrážka 2 pododrážka 3

– Zajištění udržitelné městské mobility:
inovační organizační schémata, včetně 
ekologických a bezpečných vozidel a 
neznečišťujících dopravních prostředků, 
nových způsobů veřejné dopravy a 
racionalizace soukromé dopravy, 
komunikační infrastruktury, integrovaného 
městského plánování a dopravy.

Zajištění udržitelné městské mobility:
inovační organizační schémata, včetně 
ekologických a bezpečných vozidel a 
neznečišťujících dopravních prostředků 
využívajících vodíkových a palivových 
článků, vylepšená a inovační řešení v 
oblasti dopravních vozidel a 
infrastruktury a zajištění jejich 
dostupnosti zdravotně postiženým, nových 
způsobů veřejné dopravy a racionalizace 
soukromé dopravy, komunikační 
infrastruktury, integrovaného městského 
plánování a dopravy

Odůvodnění

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States. There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessibility transport including the wider social implications 
and improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Application of fuel cells in transport should involve financial resources also from this priority 
theme.

Pozměňovací návrh 59
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ nadpis 

„Činnosti“ odrážka 3

• Podpora evropského globálního 
satelitního navigačního systému (Galileo):
přesné služby navigace a určování času pro 

• Podpora evropského globálního 
satelitního navigačního systému (Galileo):
přesné služby navigace a určování času pro 
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použití v řadě odvětví; efektivní využití 
satelitní navigace a podpora pro definici 
technologií druhé generace.

použití v řadě odvětví; efektivní využití 
satelitní navigace a podpora pro definici 
technologií druhé generace. Prosazování 
propojení systému Galileo s dalšími 
dostupnými systémy dopravy.

Odůvodnění

It is necessary to emphasize the need for Galileo to join the existing trend towards a 
“quadruple” concept including voice, data, video, mobile communications, thus enhancing 
the general principle of ubiquity, encompassing transportation and communication systems.

Pozměňovací návrh 60
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 8 „Sociálně-ekonomické a humanitní 

vědy“ nadpis „Odůvodnění“ odst. 3

Níže jsou uvedeny činnosti, které budou 
podporovány a od nichž se očekává, že 
významně přispějí k formulování,
provádění, působení a posouzení politiky 
v širokém spektru oblastí, jako je 
hospodářská politika, sociální politika, 
politika vzdělávání a odborné přípravy, 
podniková politika, politika mezinárodního 
obchodu, spotřebitelská politika, politika 
vnějších vztahů, politika spravedlnosti a 
vnitřních věcí a politika úředních statistik.
Navíc budou poskytnuty příležitosti pro 
řešení vznikajících sociálně-ekonomických 
výzev, jakož i provádění výzkumu nových 
nebo nepředvídaných potřeb politiky.

Níže jsou uvedeny činnosti, které budou 
podporovány a od nichž se očekává, že 
významně přispějí k formulování, 
provádění, působení a posouzení politiky 
v širokém spektru oblastí, jako je 
hospodářská politika, sociální politika, 
politika vzdělávání a odborné přípravy, 
kulturní dědictví, podniková politika, 
politika mezinárodního obchodu, 
spotřebitelská politika, politika vnějších 
vztahů, politika spravedlnosti a vnitřních 
věcí a politika úředních statistik. Do 
výzkumu a činností spojených s vývojem 
technologií budou zapojeny neziskové 
občanské organizace. Navíc budou 
poskytnuty příležitosti pro řešení 
vznikajících sociálně-ekonomických 
výzev, jakož i provádění výzkumu nových 
nebo nepředvídaných potřeb politiky.

Odůvodnění

Research on the cultural heritage should be continued in the FP7.

Cultural heritage should go together with education and social issues. The inclusion of the 
CSO in research and technological development activities will improve public awareness on 
scientific and research issues and will promote achieving the goals under "Capacities" 
programme of 7FP.  Regarding this, a horizontal cooperation with society should be 
performed in order to fulfil the idea behind "Science in society"
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Pozměňovací návrh 61
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 8 „Sociálně-ekonomické a humanitní 

vědy“ nadpis „Činnosti“ odrážka 1

• Růst, zaměstnanost a 
konkurenceschopnost ve znalostní 
společnosti: rozvíjení a integrování 
výzkumu v záležitostech ovlivňujících růst, 
zaměstnanost a konkurenceschopnost, od 
inovací, vzdělávání, včetně celoživotního 
vzdělávání a role vědeckých a jiných 
znalostí až po vnitrostátní institucionální 
kontexty.

• Růst, zaměstnanost a 
konkurenceschopnost ve znalostní 
společnosti: rozvíjení a integrování 
výzkumu v záležitostech ovlivňujících růst, 
zaměstnanost a konkurenceschopnost, od 
inovací, vzdělávání, včetně celoživotního 
vzdělávání a role vědeckých a jiných 
znalostí až po vnitrostátní institucionální 
kontexty; ústřední role poznatků a 
nehmotných statků při vytváření 
ekonomického, sociálního a kulturního 
bohatství a jejich význam pro sociální 
blaho a životní prostředí.

Odůvodnění

Central role should be given to knowledge for achieving Lisbon goals in creating knowledge-
based economy and thus ensuring competitiveness and growth in Europe.  This will promote 
also environmental, social and cultural well-being.

In regard to the R&D and Social-economic sciences and Humanities, knowledge and 
immaterial goods can promote research activities and development, particularly in respect to 
making science more popular for young researchers and raising the awareness on the main 
research challenges in Europe.

Pozměňovací návrh 62
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 8 „Sociálně-ekonomické a humanitní 

vědy“ nadpis „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 
rozmanitost populace, vzájemné působení 
kultur a otázky související s ochranou 
základních práv a boj proti rasismu a 
nesnášenlivosti.

• 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; situace zdravotně 
postižených osob a kvalita jejich života;
městské oblasti jako komplexní 
ekosystémy; soutěžení mezi městy; účast 
zástupců veřejného a soukromého sektoru 
v rozvoji plánování měst a městských 
oblastí; narůstající nerovnosti; trestná 
činnost; role obchodní činnosti ve 
společnosti a rozmanitost populace, 
vzájemné působení kultur a otázky 
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související s ochranou základních práv a 
boj proti rasismu a nesnášenlivosti.

Odůvodnění

In respect of quality of life initiatives, there is an important need for funding to be made 
available to investigate, in a comprehensive and thorough way, the situation of disabled 
persons living in institutions in Europe. A recent preliminary investigation undertaken by a 
Commission funded initiative indicates that little information exists at present about 
residential institutions and services in Europe. The project final report states that further 
investigation is necessary in this area and that the issues should be addressed in the future 
research framework of the European Union.

In addition, much more research is needed to provide comparative data on what exists across 
the different EU Member States and accession countries in respect of personal assistance 
support for disabled people, direct payment schemes and independent living centres for 
disabled people. Research is also necessary to assess how disabled persons and their families 
can exert free choice in respect of independent living.

Pozměňovací návrh 63
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 8 „Sociálně-ekonomické a humanitní 

vědy“ nadpis „Činnosti“ odrážka 5

• Občan v Evropské unii: v kontextu 
budoucího rozvoje EU, řešení otázek 
dosažení smyslu demokratického 
„vlastnictví“ a aktivní účasti národů 
Evropy; efektivní a demokratické vládnutí, 
včetně řízení hospodářských záležitostí; a 
budování společného porozumění a 
respektování evropských rozdílných a 
společných prvků, co se týče kultury, 
institucí, historie, jazyků a hodnot.

• Občan v Evropské unii: v kontextu 
budoucího rozvoje EU, řešení otázek 
dosažení smyslu demokratického 
„vlastnictví“ a aktivní účasti národů 
Evropy; vytrvalé budování občanské 
společnosti v rozšířené Evropě; efektivní a 
demokratické vládnutí, včetně řízení 
hospodářských záležitostí; a budování 
společného porozumění a respektování 
evropských rozdílných a společných prvků, 
co se týče kultury, institucí, historie, jazyků 
a hodnot. 

Odůvodnění

Research on the building of the civil society should be continued in the FP7.

Pozměňovací návrh 64
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 8 „Sociálně-ekonomické a humanitní 

vědy“ nadpis „Činnosti“ odrážka 7a (nová)

• Rozšíření Evropské unie: výzkum 
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zaměřený na problémy rozšíření EU, 
včetně ekonomické transformace, 
přemísťování průmyslu, demografických 
změn, migrace, rozvoje demokracie, 
rozvoje samovlády, kulturní dědictví

Odůvodnění

Numerous, large-scale changes, not yet completed and still inadequately known.

Research on the enlargement of European Union should be continued in the FP7.

Pozměňovací návrh 65
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 9 „Bezpečnost a vesmír“ nadpis „Cíl“ 

odst. 1

9. Bezpečnost a vesmír 9. Bezpečnost
Cíl Cíl

Vyvinout technologie a znalosti pro 
budování kapacit potřebných k zajištění 
bezpečnosti občanů před hrozbami, jako je 
terorismus a trestná činnost, při současném 
respektování základních lidských práv;
zajistit optimální a jednotné využívání 
dostupných technologií ve prospěch 
evropské vnitřní bezpečnosti a podněcovat 
spolupráci poskytovatelů a uživatelů 
bezpečnostních řešení.

Vyvinout technologie a znalosti pro 
budování kapacit potřebných k zajištění 
bezpečnosti občanů před hrozbami, jako je 
terorismus a trestná činnost, při současném 
respektování základních lidských práv;
zajistit optimální a jednotné využívání 
dostupných technologií ve prospěch 
evropské vnitřní bezpečnosti a podněcovat 
spolupráci poskytovatelů a uživatelů 
bezpečnostních řešení.

Podporovat evropský kosmický program 
se zaměřením na aplikace, jako je GMES 
s přínosem pro občany a pro 
konkurenceschopnost evropského 
kosmického průmyslu. To bude přispívat k 
vývoji evropské kosmické politiky a doplní 
úsilí členských států a dalších klíčových 
činitelů, včetně Evropské kosmické 
agentury.

vypouští se

(The deleted text will become the text of a new Heading 10. Space)

Odůvodnění

The deleted text will become the text of a new Heading 10. Space.
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Pozměňovací návrh 66
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 9.1 „Bezpečnost“ nadpis

9.1 Bezpečnost vypouští se

Pozměňovací návrh 67
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 9.2 „Vesmír“

9.2 Vesmír 10. Space

Cíl
Podporovat evropský kosmický program 
se zaměřením na aplikace, jako je GMES, 
s přínosem pro občany a pro 
konkurenceschopnost evropského 
kosmického průmyslu. To bude přispívat k 
vývoji evropské kosmické politiky a doplní 
úsilí členských států a dalších klíčových 
činitelů, včetně Evropské kosmické 
agentury.

(The text of the new Heading 10. Space correspond to the deleted text in Heading 9.)

Odůvodnění

The text of the new Heading 10. Space correspond to the deleted text in Heading 9.

Pozměňovací návrh 68
Příloha I kapitola I „Spolupráce“ nadpis „Témata“ bod 9.2 „Vesmír“ nadpis „Činnosti“ 

odrážka 1 pododrážka 3a (nová)

– vývoj systémů umístěných ve vesmíru
pro prevenci rizik a jejich řízení a pro 
všechny typy nebezpečí, posílení jejich 
propojení se systémy jiného druhu.

Odůvodnění

This amendment underlines the one introduced above for Galileo’s convergence and stresses 
the need to focus on risks, civil protection when considering space-based services.

Pozměňovací návrh 69
Příloha I kapitola II „Myšlenky“ nadpis „Odůvodnění“ odst. 3
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Celoevropský konkurenční mechanismus
financování hraničního výzkumu 
prováděný jednotlivými týmy je klíčovou 
součástí Evropského výzkumného prostoru 
a doplňuje jiné činnosti EU a vnitrostátní 
činnosti. Napomůže posílení dynamiky a 
přitažlivosti Evropy pro nejlepší výzkumné 
pracovníky z evropských i třetích zemí a 
pro průmyslové investice.

Celoevropský konkurenční systém
financování hraničního výzkumu 
prováděný jednotlivými týmy je klíčovou 
součástí Evropského výzkumného prostoru 
a doplňuje jiné činnosti EU a vnitrostátní 
činnosti. Napomůže posílení dynamiky a 
přitažlivosti Evropy pro nejlepší výzkumné 
pracovníky z evropských i třetích zemí a 
pro průmyslové investice.

Odůvodnění

In order to avoid any misunderstanding about the fact that the ERC must operate as an 
autonomous body better referring to it as a "structure" which should be legally independent 
and established according to Article 171 of the EC Treaty.

Pozměňovací návrh 70
Příloha I kapitola II „Myšlenky“ nadpis „Odůvodnění“ odst. 3a (nový)

Interakce Evropské rady pro výzkum se 
spolupracujícím výzkumem, programy 
ERA-NET a národními programy bude 
upřesněna v pravidlech účasti, aby se 
zabránilo dvojímu financování výzkumu 
na evropské a národní úrovni. 

Pozměňovací návrh 71
Příloha I kapitola II „Myšlenky“ nadpis „Činnosti“ odst. 2

Činnosti EU v hraničním výzkumu bude 
provádět Evropská rada pro výzkum 
(ERV), která sestává z vědecké rady, za 
podpory specializované provádění 
struktury.

Činnosti EU v hraničním výzkumu bude 
provádět Evropská rada pro výzkum 
(ERV), právně nezávislé uskupení 
ustanovené podle článku 171 Smlouvy.
Tato Rada se bude skládat z vědecké rady 
a správní rady. Řízení Rady budou 
provádět zaměstnanci přijati k tomuto 
účelu nebo vybráni z orgánů EU, kteří 
budou plnit pouze skutečně nezbytné 
administrativní úkoly.

Odůvodnění

The Expert Group on the European Research Council, chaired by Mr Federico Mayor, 
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clearly stated in its report that "the ERC must operate as an autonomous body with its basic 
expertise derived from the international research community. It is both advantageous and 
necessary to exploit the capacity for self-government of the research community. This will be 
essential if the ERC is to obtain trust and credibility within the research community and with 
society at large". The European Parliament fully supports this recommendation and strongly 
believes that such autonomy can be achieved only if both the scientific decisions and the 
management are truly independent from the European Commission, Council and Parliament.
Thus the ERC should be established according to Article 171 of the EC Treaty.

The ERC will be governed by an administrative board and a scientific council, made up of 
high-level scientists; a worldwide network of peer reviewers should be set up for the 
evaluation of proposals.

Pozměňovací návrh 72
Příloha I kapitola II „Myšlenky“ nadpis „Činnosti“ odst. 3

Vědecká rada bude sestávat z představitelů 
evropské vědecké obce na nejvyšší úrovni, 
kteří budou jednat osobně, nezávisle na 
politických či jiných zájmech. Její členové 
budou jmenováni Komisí na základě 
nezávislého postupu jejich určení.
Vědecká rada bude mimo jiné dohlížet na
rozhodnutí o typu výzkumu, který bude 
financován, a bude ručit za kvalitu činnosti 
z vědeckého hlediska. Její úkoly budou 
zahrnovat zejména vývoj ročního 
pracovního programu, vytvoření procesu 
odborného posouzení, jakož i sledování a 
kontrolu kvality provádění programu 
z vědeckého hlediska.

Vědecká rada bude sestávat z představitelů 
evropské vědecké obce na nejvyšší úrovni, 
kteří budou jednat osobně, nezávisle na 
politických či jiných zájmech. Její členové 
budou vybrání vědeckou obcí na základě 
obecných kritérií stanovených evropským 
legislativním orgánem postupem 
spolurozhodování a formálně jmenováni 
správní radou.  Členové vědecké rady 
budou zastávat svou funkci po omezenou 
dobu pěti let, která je jednou obnovitelná 
na dobu nejvýše pěti let podle rotačního 
systému, který zaručí nepřetržité 
pokračování práce vědecké rady. Vědecká 
rada bude mimo jiné plně zodpovědná za
rozhodnutí o typu výzkumu, který bude 
financován, a bude ručit za kvalitu činnosti 
z vědeckého hlediska. Její úkoly budou 
zahrnovat zejména vývoj ročního 
pracovního programu, vytvoření procesu 
odborného posouzení, jakož i sledování a 
kontrolu kvality provádění programu 
z vědeckého hlediska. 

Odůvodnění

The scientific council will be composed of high level scientists, independently chosen by the 
scientific community and will be in charge for a limited period of five years, renewable once 
for a maximum of five years . In the process of selection general rules will be followed which 
will be set by the European Council and Parliament, after a proposal from the Commission, 
under co-decision procedure. Since the administrative board will bear legal responsibility of 
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all ERC actions, it will also formally appoint the members of the scientific council.

In order to guarantee the continuity of the scientific council's work, which would be lost in 
case all members decayed at the same time, a rotating system will be adopted in renewing its 
members.

Pozměňovací návrh 73
Příloha I kapitola II „Myšlenky“ nadpis „Činnosti“ odst. 4

Specifická prováděcí struktura bude 
odpovídat za všechna hlediska provádění a 
uskutečňování programu, jak stanoví roční 
pracovní program. Zejména bude provádět 
odborné posouzení a výběr podle zásad 
stanovených vědeckou radou a bude 
zajišťovat finanční a vědecké řízení grantů.

The dedicated implementation structure 
will be responsible for all aspects of 
implementation and programme execution, 
as provided for in the annual work 
programme. It will, in particular, 
implement the peer review and selection 
process according to the principles 
established by the scientific council and 
will ensure the financial and scientific 
management of the grants.

Správní rada převezme právní 
odpovědnost za veškeré činnosti ERV.
Bude odpovídat za veškeré administrativní 
a finanční hlediska provádění a 
uskutečňování programu, jak stanoví roční 
pracovní program Zejména bude provádět 
odborné posouzení a výběr podle zásad 
stanovených vědeckou radou a bude 
zajišťovat finanční a vědecké řízení grantů.

Odůvodnění

Beside the scientific council, which will be fully responsible for all the scientific decisions, the 
ERC will be governed by an administrative board, which will bear legal responsibility for all 
ERC actions, and will organise and cover all administrative and financial aspects of 
implementation and execution of the programme.

Pozměňovací návrh 74
Příloha I kapitola II „Myšlenky“ nadpis „Činnosti“ odst. 5

Provádění a řízení činnosti bude 
přezkoumáváno a vyhodnocováno ve 
vhodných intervalech za účelem posouzení 
výsledků činnosti a přizpůsobení a zlepšení 
postupů na základě zkušeností.

Provádění a řízení ERV bude 
přezkoumáváno a vyhodnocováno ve 
vhodných intervalech dozorčí radou za 
účelem posouzení výsledků činnosti a 
přizpůsobení a zlepšení postupů na základě 
zkušeností.
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Odůvodnění

The ERC activities, especially as far as funding procedures are concerned, will be 
periodically monitored by a Board of Trustees, where the European Parliament, Council and 
Commission will be represented. This periodic review will be very helpful if the ERC is to 
obtain trust and credibility within the research community as well as the civil society.

Pozměňovací návrh 75
Příloha I kapitola II „Myšlenky“ nadpis „Činnosti“ odst. 6

Evropská komise bude zaručovat úplnou 
samostatnost a integritu ERV.

The European Commission will act as the 
guarantor of the ERC’s full autonomy and 
integrity.

V průběhu přechodného období, které 
nebude trvat déle než dva roky, Evropská 
komise převezme roli správní rady a zajistí 
vědecké radě úplnou samostatnost.
Zároveň s tím Evropská komise zahájí 
nezbytné iniciativy v rámci postupu 
spolurozhodování pro zavedení Evropské 
rady pro výzkum jako právně nezávislého 
uskupení podle článku 171 Smlouvy. 
Vedení této organizace stanoví její 
konečné postupy a bude plně funkční 
nejpozději od 1. ledna 2009.

Odůvodnění

In order to allow a quick start of the ERC, during a short transient phase the European 
Commission will act likewise the administrative board. This phase will last not more than two 
years, during which the Commission will submit to Parliament and Council a proposal on the 
actual implementation of the ERC as an independent structure based on Article 171 of the 
Treaty. As already stated, this structure will be governed by an administrative board and a 
scientific council and will be operational by 1st January 2009 at latest. Once established, the 
ERC must work according to its own decisions, which implies that it will define its final 
procedures under its own authority.

Pozměňovací návrh 76
Příloha I kapitola III „Lidé“ nadpis „Odůvodnění“ odst. 1a (nový)

Budou zavedena zvláštní opatření, jako 
granty na opětovné zapojení, které budou
poskytovat podporu mladým výzkumným 
pracovníkům a podporovat je v ranném 
stádiu jejich vědecké dráhy a které budou 
usilovat o snížení „odlivu mozků“. 
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Odůvodnění

Special attention and clear actions are necessary not only in view of the expected dramatic 
demographic shortage of researchers of European origin but also in creating attractive, 
competitive conditions for young scientists from around the world.

Pozměňovací návrh 77
Příloha I kapitola III „Lidé“ nadpis „Odůvodnění“ odst. 2

Mobilita, mezinárodní i mezioborová, 
včetně podněcování průmyslové účasti a 
vytváření výzkumných profesí a 
akademických pracovních míst v 
evropském měřítku, je klíčovou součástí 
Evropského výzkumného prostoru a je 
nezbytná pro zvýšení evropských kapacit a 
výkonnosti v oblasti výzkumu.

Mobilita, mezinárodní i mezioborová, 
včetně podněcování průmyslové účasti a 
vytváření výzkumných profesí a 
akademických pracovních míst v 
evropském měřítku, je klíčovou součástí 
Evropského výzkumného prostoru a je 
nezbytná pro zvýšení evropských kapacit a 
výkonnosti v oblasti výzkumu. Program 
„Lidé“ bude úzce propojen s programy 
odborné přípravy a vzdělávacími 
programy a také s dalšími částmi 
rámcového programu.

Odůvodnění

Research training is the element of Networks of Excellence, Programme “People” and some 
education Programmes. Coordination and common actions will be beneficial for the efficient 
use of researchers' mobility. Visible link must be introduced to the Education and Training 
Programmes to assure the  continuous development of scientific career of young people.

Pozměňovací návrh 78
Příloha I kapitola III „Lidé“ nadpis „Činnosti“ odrážka 1 odst. 2

To bude prováděno prostřednictvím tzv. 
sítí „Marie Curie“, jejichž hlavním cílem je 
překonávat roztříštěnost základní odborné 
přípravy a profesního rozvoje výzkumných 
pracovníků a posilovat jejich základní 
odbornou přípravu a profesní rozvoj na 
evropské úrovni. Členové nadnárodních sítí 
budou využívat své doplňkové pravomoci 
prostřednictvím integrovaných programů 
odborné přípravy. Podpora bude zahrnovat 
nábor výzkumných pracovníků v ranném 
stádiu, organizaci školení přístupných také 
pro výzkumné pracovníky mimo síť a 

To bude prováděno prostřednictvím tzv. 
sítí „Marie Curie“, jejichž hlavním cílem je 
překonávat roztříštěnost základní odborné 
přípravy a profesního rozvoje výzkumných 
pracovníků a posilovat jejich základní 
odbornou přípravu a profesní rozvoj na 
evropské úrovni. Na základě systém 
Erasmus budou zavedeny sítě 
partnerských měst, předpokládající bližší 
spolupráci několika partnerů. Členové 
nadnárodních sítí budou využívat své 
doplňkové pravomoci prostřednictvím 
integrovaných programů odborné přípravy.
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granty pro vedoucí výzkumné pracovníky 
a/nebo průmyslová místa pro předávání 
znalostí a řízení.

Podpora bude zahrnovat nábor 
výzkumných pracovníků v ranném stádiu, 
organizaci školení přístupných také pro 
výzkumné pracovníky mimo síť a granty 
pro vedoucí výzkumné pracovníky a/nebo 
průmyslová místa pro předávání znalostí a 
řízení. Budou poskytovány granty na 
opětovné zapojení mladých výzkumných 
pracovníků, po jejich úvodním zaškolení. 
Kromě toho bude zaveden trvalý systém 
horizontální koordinace mezi sedmým 
rámcovým programem „Lidé“ a 
programem pro vyšší stupeň vzdělávání 
„Erasmus“.

Odůvodnění

Twinning networks will enhance young researchers mobility between a few centres 
specialised in the same area and strengthen links between their staff. They will provide 
opportunity for young researchers to stay in a mother institution and to be trained abroad.

Making FP7 more friendly for young researchers requires that scheme of reintegration is the 
same for all researchers.

It is necessary to fully realise the education and research integration as a part of the 
knowledge triangle. For instance, in view of the fact that the higher education and research 
sectors may overlap (the doctoral studies being a part of one or the other), it will be 
necessary to closely coordinate actions with the Education and Training Programmes.

Pozměňovací návrh 79
Příloha I kapitola III „Lidé“ nadpis „Činnosti“ odrážka 2

• Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj:
podpora profesního rozvoje zkušených 
výzkumných pracovníků. Za účelem 
doplnění nebo získání nových dovedností a 
schopností nebo pro zvýšení 
mezioborovosti/mnohooborovosti a/nebo 
mezioborové mobility se předpokládá 
podpora pro výzkumné pracovníky, kteří 
zvláště potřebují další/doplňkové 
schopnosti a dovednosti, pro výzkumné 
pracovníky, kteří se vracejí k výzkumné 
profesi, a pro (opětovnou) integraci 
výzkumných pracovníků na dlouhodobé 
výzkumné pracovní místo v Evropě, včetně 
pracovního místa v zemi jejich původu, po 

• Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj:
podpora profesního rozvoje výzkumných 
pracovníků. Za účelem doplnění nebo 
získání nových dovedností a schopností 
nebo pro zvýšení 
mezioborovosti/mnohooborovosti a/nebo 
mezioborové mobility se předpokládá 
podpora pro: nejúspěšnější účastníky 
doktorandského studia, kteří by se mohli 
připojit k uznávanému výzkumnému týmu 
a zde pracovat na svém doktorátu,pro 
výzkumné pracovníky, kteří zvláště 
potřebují další/doplňkové schopnosti a 
dovednosti, pro výzkumné pracovníky, 
kteří se vracejí k výzkumné profesi, a pro 
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získání zkušeností v rámci 
vnitrostátní/mezinárodní mobility. Tato 
akce bude prováděna prostřednictvím 
jednotlivých stipendií udělovaných přímo 
na úrovni Společenství a prostřednictvím 
spolufinancování regionálních, 
vnitrostátních a mezinárodních programů.

(opětovnou) integraci výzkumných 
pracovníků na dlouhodobé výzkumné 
pracovní místo v Evropě, včetně 
pracovního místa v zemi jejich původu, po 
získání zkušeností v rámci 
vnitrostátní/mezinárodní mobility.  Tato 
akce bude prováděna prostřednictvím 
jednotlivých stipendií udělovaných přímo 
na úrovni Společenství a prostřednictvím 
spolufinancování mezinárodních programů.
Zároveň s tím bude zavedeno pilotní 
období spolufinancování národních a 
regionálních programů mobility

Odůvodnění

The opportunities for the initial training limited only to institutions cooperating under Marie 
Curie Networks. Individual grants could serve for the most talented young researchers.

Danger of unequal treatment if not all the countries/regions have mobility programmes.
Possible administrative, formal and legal constraints.

Pozměňovací návrh 80
Příloha I kapitola III „Lidé“ nadpis „Činnosti“ odrážka 3

• Partnerství mezi průmyslovými podniky a 
vysokými školami: Podpora dlouhodobých 
programů spolupráce mezi akademickými 
a průmyslovými organizacemi, zejména 
malými a středními podniky, zaměřená na 
zvýšení míry sdílení prostřednictvím 
společných výzkumných partnerství, 
podporované náborem zkušených 
výzkumných pracovníků do partnerství, 
vysíláním zaměstnanců mezi oběma 
odvětvími a organizováním akcí.

• Partnerství mezi průmyslovými podniky a 
vysokými školami: Podpora dlouhodobých 
programů spolupráce mezi akademickými 
a průmyslovými organizacemi, zejména 
malými a středními podniky, zaměřená na 
zvýšení míry sdílení prostřednictvím 
společných výzkumných partnerství, 
podporované náborem zkušených 
výzkumných pracovníků a mladých 
výzkumných pracovníků do partnerství, 
vysíláním zaměstnanců mezi oběma 
odvětvími a organizováním akcí.

Odůvodnění

The opportunities of working in the industry environment should be available for young 
researchers too.

Pozměňovací návrh 81
Příloha I kapitola III „Lidé“ nadpis „Činnosti“ odrážka 5
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• Specifické akce na podporu vytvoření 
skutečného evropského trhu práce pro 
výzkumné pracovníky, odstraňováním 
překážek mobility a rozšířením profesních 
vyhlídek výzkumných pracovníků v 
Evropě. Dále bude poskytována podpora 
pro zvyšování veřejného povědomí o tzv. 
akcích „Marie Curie“ a jejich cílech.

• Specifické akce na podporu vytvoření 
skutečného evropského trhu práce pro 
výzkumné pracovníky, odstraňováním 
překážek mobility a rozšířením profesních 
vyhlídek výzkumných pracovníků v 
Evropě. Pobídky pro veřejné instituce, 
které podporují mobilitu, kvalitu a pověst 
jejich výzkumných pracovníků. Dále bude 
poskytována podpora pro zvyšování 
veřejného povědomí o tzv. akcích „Marie 
Curie“ a jejich cílech.

Odůvodnění

Public institutions promoting the mobility of their researchers deserve some incentives, 
including financial, for further development of action of this type.

Pozměňovací návrh 82
Příloha I kapitola III „Lidé“ nadpis „Činnosti“ poslední odstavec (nový)

Aby se posílila mobilita mezi regiony (také 
v rámci jedné země) budou činnosti 
financované ze strukturálních a jiných 
fondů koordinovány s činnostmi 
financovanými z rámcového programu.

Odůvodnění

Interregional mobility is an important element of the in-country and trans-border mobility, 
but few funding schemes enable it.

Pozměňovací návrh 83
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ odst. 1 odrážka 6

– horizontálních akcí a opatření na podporu 
mezinárodní spolupráce.

– horizontálních akcí a opatření na podporu 
přeshraniční mezinárodní spolupráce.

Odůvodnění

The same principle that goes for international co-operation has to be used for cross-border 
and interregional co-operation.

Pozměňovací návrh 84
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ odst. 2 odrážka 3
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- koordinaci výzkumných politik, včetně 
iniciativ v mezinárodní spolupráci 
prováděných na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni u otázek ve společném 
zájmu.

- koordinaci výzkumných politik, včetně 
iniciativ v mezinárodní spolupráci 
prováděných na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni u otázek ve společném 
zájmu. Zvláštní pozornost bude věnována 
součinnému přístupu k rozvoji 
výzkumného potenciálu v kombinaci se 
strukturálními fondy usilujícími o inovaci  
a s dalšími programy.

Odůvodnění

Research and Innovation strands in structural funds, 7FP, CIP have to be complementary.

Pozměňovací návrh 85
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Odůvodnění“ 

odst. 2

Vytvoření evropského přístupu, co se týče 
výzkumných infrastruktur, včetně 
výpočetních a komunikačních e-
infrastruktur a provádění činností v této 
oblasti na úrovni EU může být významným 
přínosem pro posílení evropského 
výzkumného potenciálu a jeho využívání.

Vytvoření evropského přístupu, co se týče 
výzkumných infrastruktur, včetně 
výpočetních a komunikačních e-
infrastruktur a provádění činností v této 
oblasti na úrovni EU může být významným 
přínosem pro posílení evropského 
výzkumného potenciálu a jeho využívání a 
podporu rozvoje Evropského výzkumného 
prostoru.

Odůvodnění

Research infrastructures have a vital role not only for the research itself but also for high-
technology innovation.

Pozměňovací návrh 86
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „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 

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 



PE 360.033v01-00 50/71 PR\571052CS.doc

CS

v panevropském zájmu ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu.

v panevropském zájmu ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu. V tomto ohledu 
hraje při identifikaci potřeb a navrhování 
základních plánů na výstavbu evropských 
výzkumných infrastruktur důležitou 
poradní roli Evropské strategické fórum 
pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).   
Konečné rozhodovací pravomoci mají 
členské státy.

Odůvodnění

The role of the ESFRI needs clarification and the decision-making entity should be indicated.
More transparency and evident criteria are required for preparation of the infrastructure 
roadmap.

Pozměňovací návrh 87
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Odůvodnění“ 

odst. 3a (nový)

Výzkumný potenciál konvergenčních 
regionů nebude při rozhodování o 
infrastrukturách opomíjen, neboť tyto 
regiony mohou nabídnout nízkonákladové 
operační podmínky. Rozvoj infrastruktur 
bude úzce koordinován se strukturálními 
fondy a jinými finančními nástroji 
dostupnými na národní a na evropské 
úrovni. 

Odůvodnění

Some convergence regions have high research potential. It can be significantly strengthened 
for the benefit of ERA by the support from structural funds. This measure may contribute to 
the development of large infrastructures outside the “core countries”. FP7 should provide 
additional funds (matching funds) for investments with a European dimension of investments 
while assuring their incorporation into ERA.

Pozměňovací návrh 88
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ 

odrážka 1 pododrážka 1

- mezinárodní přístup: zajištění, aby 
evropští výzkumní pracovníci měli přístup 
k nejlepším výzkumným infrastrukturám 

- mezinárodní přístup: zajištění, aby 
evropští výzkumní pracovníci, včetně 
výzkumných pracovníků z odvětví 
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pro provádění svého výzkumu, bez ohledu 
na umístění infrastruktury

průmyslu a z MSP, měli přístup 
k nejlepším výzkumným infrastrukturám 
pro provádění svého výzkumu, bez ohledu 
na umístění infrastruktury

Odůvodnění

To avoid doubts and ensure equal treatment of all researchers regardless where the work.

Pozměňovací návrh 89
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ 

odrážka 2 odst. 1

V obou případech bude výše podpory EU 
(vyjádřeno v procentech z celkového 
nákladu) jasně stanovena v pravidlech 
účasti.

Projekty infrastruktur navrhované pro 
financování v tomto ohledu budou 
identifikovány na základě kritérií, zejména 
včetně:

Projekty infrastruktur navrhované pro 
financování v tomto ohledu budou 
identifikovány na základě kritérií, zejména 
včetně:

Odůvodnění

The EU contribution should be clear for proposers, facilitating the financial planning from 
the very beginning.

Pozměňovací návrh 90
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ 

odrážka 2 odst. 1 odrážka -1a (nová)

- vědecká excelence

Odůvodnění

This criterion is indispensable for any research project.

Pozměňovací návrh 91
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ 
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odrážka 2 odst. 1 odrážka 5

- možností evropského partnerství a 
závazků hlavních účastníků;

- možností evropského partnerství a 
závazků hlavních účastníků, EIB a 
strukturálních fondů

Odůvodnění

Major stakeholders should give considerable financial contribution to the development of new 
infrastructure. For greater impact, matching funds from structural funds, EIB and other 
sources should be considered.

Pozměňovací návrh 92
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkumné infrastruktury“ nadpis „Činnosti“ 

odrážka 2 odst. 1 odrážka 6

- hodnocených konstrukčních a provozních 
nákladů.

- ¨přípustná výše konstrukčních a 
provozních nákladů a finanční  
životaschopnost potvrzená analýzou 
efektivity nákladů a zisků.

Odůvodnění

Both criteria are indispensable for taking the accurate decision.

Pozměňovací návrh 93
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ 

nadpis „Cíle“

Posílení inovační kapacity evropských 
malých a středních podniků a jejich 
přínosu k vývoji výrobků a trhů založených 
na nových technologiích prostřednictvím 
pomoci těmto podnikům při zadávání 
výzkumných úkolů, zvyšování jejich 
výzkumného úsilí, rozšiřování jejich sítí, 
lepším využívání výsledků výzkumu a 
získávání technologického know-how.

Posílení inovační kapacity evropských 
malých a středních podniků a jejich 
přínosu k vývoji výrobků a trhů založených 
na nových technologiích prostřednictvím 
pomoci těmto podnikům při zadávání 
výzkumných úkolů, zvyšování jejich 
výzkumného úsilí, přístup k prostředkům
ve stádiu přípravy, rozšiřování jejich sítí, 
lepším využívání výsledků výzkumu a 
získávání technologického know-how.

Odůvodnění

Before a technology start-up is able to attract seed money, it must first achieve the more 
challenging task of securing pre-seed money. Pre-seed money is used to fund activities aimed 
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at proving to investors that a new technology has a certain level of commercial and technical 
viability. These activities often include: a) conducting a marketing assessment, b) creating a 
working prototype, and c) other activities like: underwriting of consultants, initial human 
resource development costs, grant writing assistance and assistance seeking investors.  Pre-
seed money is vital, requires timely deployment and is in very short supply compared to seed 
funding.

Pozměňovací návrh 94
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ 

nadpis „Odůvodnění“

Malé a střední podniky jsou jádrem 
evropského průmyslu. Měly by být 
klíčovou složkou systému inovací a řetězce 
přetváření znalostí v nové výrobky, 
procesy a služby. Evropské malé a střední 
podniky čelí rostoucí konkurenci na 
vnitřním i světovém trhu a proto je 
zapotřebí, aby zvýšily intenzitu svých 
znalostí a výzkumu, rozšířily své obchodní 
činnosti na větší trhy a své sítě znalostí na 
mezinárodní úroveň. Většina akcí 
prováděných členskými státy vztahujících 
se k malým a středním podnikům 
nepovzbuzuje a nepodporuje mezinárodní 
spolupráci ve výzkumu ani při předávání 
technologií. Akce na úrovni EU jsou 
nezbytné k doplnění a zvýšení dopadu akcí 
prováděných na vnitrostátní a regionální 
úrovni. Kromě níže uvedených akcí bude 
účast malých a středních podniků 
povzbuzována a usnadňována a jejich akce 
budou brány v úvahu v celém rámcovém 
programu.

Malé a střední podniky jsou jádrem 
evropského průmyslu. Měly by být 
klíčovou složkou systému inovací a řetězce 
přetváření znalostí v nové výrobky, 
procesy a služby. Evropské malé a střední 
podniky čelí rostoucí konkurenci na 
vnitřním i světovém trhu a proto je 
zapotřebí, aby zvýšily intenzitu svých 
znalostí a výzkumu, rozvíjely projekty 
umožňující přístupnost trhů pro produkty, 
které jsou výsledky výzkumu, rozšířily své 
obchodní činnosti na větší trhy a své sítě 
znalostí na mezinárodní úroveň. Většina 
akcí prováděných členskými státy 
vztahujících se k malým a středním 
podnikům nepovzbuzuje a nepodporuje 
mezinárodní spolupráci ve výzkumu ani při 
předávání technologií. Akce na úrovni EU 
jsou nezbytné k doplnění a zvýšení dopadu 
akcí prováděných na vnitrostátní a 
regionální úrovni. Kromě níže uvedených 
akcí bude účast malých a středních 
podniků povzbuzována a usnadňována a 
jejich akce budou brány v úvahu v celém 
rámcovém programu. Součinnost mezi 
rámcovým programem a programem 
EUREKA může být využita ve prospěch 
podpory partnerství mezi velkými podniky 
a MSP.

Odůvodnění

To improve the competitiveness of SMEs, close integration of research with demonstration 
and other actions such as take up according to the state-aid rules for research and innovation 
should be introduced. As the next step they should be linked to instruments offered by CIP, 
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stimulating commercialization of products.

The experience of EUREKA can be beneficial for SMEs, to encourage their involvement and 
facilitate their participation in projects.

Pozměňovací návrh 95
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis “Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ 

nadpis „Činnosti“ odst. 1

Specifické akce na podporu malých a 
středních podniků jsou určeny na podporu 
malých a středních podniků nebo sdružení 
malých a středních podniků, které potřebují 
zadávat výzkumné úkoly vysokým školám 
a výzkumným střediskům, především málo 
nebo středně technicky vyspělých malých a 
středních podniků s malými nebo žádnými 
výzkumnými kapacitami. Účastnit se 
mohou také malé a střední podniky 
s velkými požadavky na výzkum, které 
potřebují zadávat výzkumné úkoly 
doplňující jejích hlavní výzkumné 
schopnosti. Akce budou prováděny v celé 
oblasti vědy a techniky. Finanční 
prostředky budou přidělovány 
prostřednictvím dvou režimů:

Specifické akce na podporu malých a 
středních podniků jsou určeny na podporu 
malých a středních podniků nebo sdružení 
malých a středních podniků, které potřebují 
zadávat výzkumné úkoly vysokým školám 
a výzkumným střediskům, především málo 
nebo středně technicky vyspělých malých a 
středních podniků s malými nebo žádnými 
výzkumnými kapacitami; mohou sloužit 
také jako zajišťovatelé výzkumu pro další 
partnery projektů. Podporováno bude také 
vytváření druhotných produktů jako 
prostředek komercionalizace výsledků 
výzkumů. Účastnit se mohou také malé a 
střední podniky s velkými požadavky na 
výzkum, které potřebují zadávat výzkumné 
úkoly doplňující jejích hlavní výzkumné 
schopnosti. Akce budou prováděny v celé 
oblasti vědy a techniky. Činnosti budou 
zahrnovat výzkum a demonstrativní 
činnosti, které přiblíží výsledky trhu a 
propojí tuto akční linii s nástroji, které 
nabízí program pro konkurenceschopnost 
a inovaci.

Odůvodnění

To improve the competitiveness of SMEs, close integration of research with demonstration 
and other actions such as take up should be introduced. As the next step they should be linked 
to instruments offered by CIP, stimulating commercialization of products.

Pozměňovací návrh 96
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ 

nadpis „Činnosti“ odst. 1 odrážka 1a (nová)

- stádium přípravy: podpora přístupu 
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výzkumných pracovníků k finančním 
prostředkům ve stádiu přípravy, které 
umožní provést hodnocení uplatnění na 
trhu, rozvoj pilotních projektů a 
demonstračních projektů a pracovních 
prototypů, a postoupení k dalším 
příslušným činnostem vedoucím k 
založení společnosti;  podpora MSP při 
komercionalizaci nových produktů 
vzniklých jako výsledky výzkumu

Odůvodnění

Before a technology start-up is able to attract seed money, it must first achieve the more 
challenging task of securing pre-seed money. Pre-seed money is used to fund activities aimed 
at proving to investors that a new technology has a certain level of commercial and technical 
viability. These activities often include: a) conducting a marketing assessment, b) creating a 
working prototype, and c) other activities like: underwriting of consultants, initial human 
resource development costs, grant writing assistance and assistance seeking investors. Pre-
seed money is vital, requires timely deployment and is in very short supply compared to seed 
funding.

Pozměňovací návrh 97
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ 

nadpis „Činnosti“ odst. 1a (nový)

Tyto dva systémy nahradí sdružené 
výzkumné činnosti a kolektivní výzkumné 
činnosti uplatňované pro MSP v šestém 
rámcovém programu. Přitom nebudou 
prováděny žádné změny v 
administrativních pravidlech a pravidlech 
řízení, kromě případů, kdy tyto změny 
budou nezbytné pro účely zjednodušení.

Odůvodnění

To ensure continuity and simplification, making programme more friendly for users.

Pozměňovací návrh 98
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ 

nadpis „Činnosti“ odst. 1b (nový)

Kromě tohoto bude podpora poskytována 
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na systémy udělování „národních ocenění 
za výzkum“, které poskytují finanční 
prostředky MSP a asociacím MSP na 
přípravu návrhů pro rámcový program.

Odůvodnění

To remove one of the existing barriers, national support measures for the initial phase of 
preparations of SMEs to participate in FP7 should be supported at European level. National 
exploratory award should for example enable to cover the cost of bridging meetings and costs 
of preparation of proposals.

Pozměňovací návrh 99
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“ 

nadpis „Činnosti“ odst. 2

Program pro konkurenceschopnost a 
inovace bude poskytovat podporu sítím 
zprostředkovatelů a vnitrostátním 
systémům pro akce na povzbuzování a 
usnadňování účasti malých a středních 
podniků v rámcovém programu.

Program pro konkurenceschopnost a 
inovace bude poskytovat podporu sítím 
zprostředkovatelů a vnitrostátním 
systémům pro akce na povzbuzování a 
usnadňování účasti malých a středních 
podniků v rámcovém programu. Budou 
zavedeny jednoduché krátké projekty 
využívající rychlých postupů, které jsou 
oproštěny od složitých finančních zásad a 
zbytečného předkládání zpráv. Jednotné 
žádosti a smluvní zásady budou 
uplatňovány, kdykoli to bude možné, v 
rámcovém programu i v programu pro 
konkurenceschopnost a inovaci.

Odůvodnění

To make both programmes more friendly for users. It will reduce difficulties in project 
preparation by SMEs and facilitate their management and financial administration resulting 
in the increase of SME participation in the research and innovation programmes. The EU 
programmes will be attractive for SMEs when projects have three crucial features to offer:
money, short time decision and application simplicity.

Pozměňovací návrh 100
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Regiony znalostí“ nadpis „Odůvodnění“ odst. 2

Činnosti podnikané v této oblasti umožní 
evropským regionům zvyšovat kapacity 
pro investice do výzkumných a vývojových 

Činnosti podnikané v této oblasti umožní 
evropským regionům zvyšovat kapacity 
pro investice do výzkumných a vývojových 
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technologií a provádět výzkumné činnosti a 
současně maximalizovat potenciál pro 
úspěšné zapojení svých provozovatelů do 
evropských výzkumných projektů.

technologií a provádět výzkumné činnosti a 
současně maximalizovat potenciál pro 
úspěšné zapojení svých provozovatelů do 
evropských výzkumných projektů. Činnost 
umožní založení regionálních 
center/uskupení, které budou přispívat 
rozvoji Evropského výzkumného prostoru. 
Pozornost bude věnována rozvoji 
přeshraničních uskupení.

Odůvodnění

To fully develop the potential of ERA, the regional clusters and centres throughout all EU 
regions must be developed involving close integration of education with research .  

Institutions in neighbouring regions of two countries can be interested in creating common 
clusters.

Pozměňovací návrh 101
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Regiony znalostí“ nadpis „Činnosti“ odst. 1

Nová iniciativa Regiony znalostí bude 
zahrnovat a sdružovat regionální účastníky 
zapojené do výzkumu: vysoké školy, 
výzkumná střediska, průmysl, orgány 
veřejné moci (regionální rady nebo 
regionální rozvojové agentury). Projekty 
budou zahrnovat společnou analýzu plánů 
výzkumu regionálních uskupení (v 
koordinaci s jinými činnostmi týkajícími se 
širší problematiky regionálních uskupení 
zaměřených na inovaci) a vypracování 
souboru nástrojů na jejich řešení ve 
specifických výzkumných činnostech, 
včetně „instruktáže“ regionů s méně 
rozvinutými výzkumnými profily 
prostřednictvím velmi rozvinutých regionů.
To bude zahrnovat opatření zaměřená na 
zlepšení tvorby výzkumných sítí a přístupu 
ke zdrojům financování výzkumu, jakož i 
lepší integraci výzkumných činitelů a 
orgánů v regionálních ekonomikách. Tyto 
činnosti budou prováděny v úzkém spojení 
s regionální politikou EU a programem pro 
konkurenceschopnost a inovace a 
programy pro vzdělávání a odbornou 

Nová iniciativa Regiony znalostí bude 
zahrnovat a sdružovat regionální účastníky 
zapojené do výzkumu: vysoké školy, 
výzkumná střediska, průmysl, orgány 
veřejné moci (regionální rady nebo 
regionální rozvojové agentury). Projekty 
budou zahrnovat činnosti podporující 
uplatňování regionálních inovačních 
strategií, společnou analýzu plánů 
výzkumu regionálních a přeshraničních 
uskupení (v koordinaci s jinými činnostmi 
týkajícími se širší problematiky 
regionálních uskupení zaměřených na 
inovaci) a vypracování souboru nástrojů na 
jejich řešení ve specifických výzkumných 
činnostech, včetně „instruktáže“ regionů 
s méně rozvinutými výzkumnými profily 
prostřednictvím velmi rozvinutých regionů 
a přímé podpory vznikajících regionů 
znalostí. To bude zahrnovat opatření 
zaměřená na zlepšení tvorby výzkumných 
sítí a přístupu ke zdrojům financování 
výzkumu, jakož i lepší integraci 
výzkumných činitelů a orgánů 
v regionálních ekonomikách. Tyto činnosti 
budou prováděny v úzkém spojení 
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přípravu. s regionální politikou EU(využitím 
strukturálních fondů) a programem pro 
konkurenceschopnost a inovace a 
programy pro vzdělávání a odbornou 
přípravu.

Odůvodnění

Successful development of Regional Innovation Strategies in FP5 and FP6 allows now to 
enter into the implementation phase. Institutions in neighbouring regions of two countries can 
be interested in creating common clusters.

Pozměňovací návrh 102
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkumný potenciál“ nadpis „Cíl“

Podněcování a využívání celkového 
výzkumného potenciálu rozšířené EU 
uvolněním a rozvíjením výzkumného 
potenciálu v „konvergenčních“ a 
nejvzdálenějších regionech EU  a 
napomáhání v posilování kapacit jejich 
výzkumných pracovníků, aby se úspěšně 
účastnili výzkumných činností na úrovni 
EU.

Podněcování a využívání celkového 
výzkumného potenciálu rozšířené EU 
uvolněním a rozvíjením výzkumného 
potenciálu v „konvergenčních“ a 
nejvzdálenějších regionech EU  a 
napomáhání v posilování kapacit center s 
vysokým potenciálem a zajištění možností
jejich výzkumných pracovníků, aby se 
úspěšně účastnili výzkumných činností na 
úrovni EU.

Odůvodnění

Creation of the European Centres of Excellence in FP5 and the Transfer of Knowledge 
Centres in FP6 was a real success. These types of activities should be continued in FP7. Since 
there are several different names used to distinguish the best centres (CoE, Centres of 
Competence) and sometimes the “excellence” notion is considered as too strong it is 
proposed to introduce a neutral name for them: high potential centres.

Pozměňovací návrh 103
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkumný potenciál“ nadpis „Odůvodnění“

Evropa nevyužívá plně svůj výzkumný 
potenciál, zejména v méně rozvinutých 
regionech vzdálených od evropského jádra 
výzkumného a průmyslového rozvoje. Aby 
tato akce napomohla výzkumným 
pracovníkům a institucím z těchto regionů 
přispívat k celkovém evropskému 
výzkumu a současně využívala znalosti a 

Evropa nevyužívá plně svůj výzkumný 
potenciál, zejména v méně rozvinutých 
regionech vzdálených od evropského jádra 
výzkumného a průmyslového rozvoje. Aby 
tato akce napomohla výzkumným 
pracovníkům a centrům s vysokým 
potenciálem (které jsou nebo se mají stát 
centry excelence) z těchto regionů plně 
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odborné znalosti z jiných evropských 
regionech, je zaměřena na vytvoření 
podmínek, které jim umožní využít svůj 
potenciál a plně využít Evropský 
výzkumný prostor v rozšířené Unii.
Europe does not fully exploit its research 
potential, in particular in less advanced 
regions remote from the European core of 
research and industrial development. In 
order to help researchers and institutions
of these regions to contribute to the overall 
European research effort, while taking 
advantage of the knowledge and 
experience existing in other regions of 
Europe, this action aims at establishing the 
conditions that will allow them to exploit 
their potential and will help to fully realise 
the European Research Area in the 
enlarged Union.

přispívat k celkovém evropskému 
výzkumu a současně využívala znalosti a 
odborné znalosti z jiných evropských 
regionech, je zaměřena na vytvoření 
podmínek, které jim umožní využít svůj 
potenciál a plně využít Evropský 
výzkumný prostor v rozšířené Unii.
Činnosti budou vycházet z předchozích a 
současných opatření, jako jsou Evropská 
centra excelence a Centra pro předávání 
poznatků.

Odůvodnění

Creation of the European Centres of Excellence in FP5 and the Transfer of Knowledge 
Centres in FP6 was a real success. These types of activities should be continued in FP7. Since 
there are several different names used to distinguish the best centres (CoE, Centres of 
Competence) and sometimes the “excellence” notion is considered as too strong it is 
proposed to introduce a neutral name for them: high potential centres.

Pozměňovací návrh 104
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkumný potenciál“ nadpis „Činnosti“ odrážka 1

• mezinárodní obousměrné vysílání 
výzkumných pracovníků mezi vybranými 
organizacemi v „konvergenčních“ 
regionech a jednou nebo více partnerskými 
organizacemi; nábor zkušených 
výzkumných pracovníků z jiných zemí EU
prováděný prostřednictvím vybraných 
středisek;

• mezinárodní obousměrné vysílání 
výzkumných a řídících pracovníků mezi 
vybranými centry s vysokým potenciálem
v „konvergenčních“ regionech a jednou 
nebo více partnerskými organizacemi;
nábor zkušených výzkumných pracovníků 
a manažerů z členských států, 
přidružených zemí a třetích zemí,
prováděný prostřednictvím vybraných 
středisek;

Odůvodnění

For the development of high potential centres it is important to enquire also managerial staff 
(for instance a half year secondment of a top manager from a leading European research 
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institute). No further restrictions are necessary - they may come also from third countries.

Pozměňovací návrh 105
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkumný potenciál“ nadpis „Činnosti“ odrážka 2

získávání a vývoj výzkumných zařízení a 
vývoj hmotného prostředí umožňujícího 
plné využití intelektuálního potenciálu 
přítomného ve vybraných střediscích 
v konvergenčních regionech; 

získávání a vývoj výzkumných zařízení a 
vývoj hmotného prostředí umožňujícího 
plné využití intelektuálního potenciálu 
přítomného ve vybraných střediscích s 
vysokým potenciálem v konvergenčních 
regionech;

Odůvodnění

Creation of the European Centres of Excellence in FP5 and the Transfer of Knowledge 
Centres in FP6 was a real success. These types of activities should be continued in FP7. Since 
there are several different names used to distinguish the best centres (CoE, Centres of 
Competence) and sometimes the “excellence” notion is considered as too strong it is 
proposed to introduce a neutral name for them: high potential centres.

Pozměňovací návrh 106
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkumný potenciál“ nadpis „Činnosti“ odrážka 4

• „hodnotící prostředky“, prostřednictvím 
kterých může kterékoli výzkumné 
středisko v konvergenčních regionech 
získat mezinárodní nezávislé odborné 
vyhodnocení úrovně své celkové kvality 
výzkumu a infrastruktur.

vypouští se

Odůvodnění

General evaluation of research centres cannot be a way to prove scientific excellence. The 
implementation would involve a number of practical difficulties. It can be realised by 
interested centres simply by inviting appropriate experts. Such action is enabled above.

Pozměňovací návrh 107
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Výzkumný potenciál“ nadpis „Činnosti“ poslední 

odstavec

Budou usilovat o součinnost s regionální 
politikou EU. Akce podporované v rámci 
této položky budou identifikovat potřeby a 
příležitosti pro posílení výzkumných 

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

kapacit středisek s vysokým potenciálem
v konvergenčních regionech, které bude 
možno hradit ze strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti.

Budou vytvořeny jednoduché 
administrativní a organizační systémy a 
systémy financování a podpůrné 
struktury, aby se umožnilo spojení 
finančních prostředků z různých zdrojů;
pravidla doplňkového financování ze 
strukturálních fondů budou založena na 
předchozích zkušenostech, jako např. 
zkušenostech získaných v systému 
financování BONUS.

Odůvodnění

Obstacles met by project coordinators trying to use funds from different programmes.

Pozměňovací návrh 108
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Věda ve společnosti“ nadpis „Činnosti“ odrážka 7

zlepšenou komunikaci mezi vědeckých
světem a širším publikem tvůrců politiky, 
médií a široké veřejnosti, napomáháním 
vědcům k lepšímu sdělování informací o 
své práci a podporováním vědeckých 
informací a médií.

lepší vzájemné porozumnění mezi 
vědeckým světem a širším publikem tvůrců 
politiky, médií a široké veřejnosti, 
napomáháním vědcům k lepšímu sdělování 
informací o své práci a podporováním 
vědeckých informací a médií.

Odůvodnění

The communications means one-way relation. The involvement of the society is necessary.

Pozměňovací návrh 109
Příloha I kapitola IV „Kapacity“ nadpis „Nejaderné činnosti společného výzkumného 

střediska“ nadpis „Činnosti“ odrážka 2 pododrážka 3a (nová)

vytvořit budoucí systém řízení programu 
globálního monitorování životního 
prostředí a bezpečnosti s nezbytným 
výzkumem a všemi nezbytnými službami, 
který bude v souladu s ústřední rolí 
Komise v tomto programu.
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Odůvodnění

European Commission should play a central role in the future GMES governance, with a 
deep involvement of the JRC. In fact, JRC has unparalleled experience in GMES, so, without 
underestimating the role of other Agencies contributing to GMES, the JRC co-ordination 
among GMES service providers should be the centrepiece of GMES’ governance.

Pozměňovací návrh 110
Příloha III písm. a) bod 1 odst. 1a (nový)

Sdružené projekty nahradí dva nástroje 
šestého rámcového programu: 
integrované projekty a programy STREP.
Přitom nedojde k žádným změnám v 
administrativních pravidlech a pravidlech 
řízení, kromě případů, kdy tyto změny 
budou nezbytné pro účely zjednodušení.

Odůvodnění

To ensure continuity and simplification, making programme more friendly for users.

Pozměňovací návrh 111
Příloha III písm. a) bod 2 odst. 1a (nový)

Cíl sítí excelence, který byl stanoven již v 
rámcovém programu bude postupně 
převeden od integrace mezi partnery k 
dosažení dodatečných specifických 
výzkumných cílů.

Odůvodnění

The FP7 introduces a number of instruments such as ERC, TPs, JTIs, large Collaborative 
Research projects, large National Research Programmes coordinated by ERA-Net, large 
infrastructure, JRC activities and EURATOM programme, and their results may be damaged 
by fragmentation, overlapping and lack of integration. It is not clear how these separated 
programmes will interact with each other. Furthermore, it is not clear how integration of 
efforts at European, national and regional levels will be assured. One possible solution is to 
extend the role of NoEs to have more coordination and integration tasks.

Pozměňovací návrh 112
Příloha III písm. a) bod 4
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Podpora projektů prováděných 
jednotlivými výzkumnými týmy. Tento 
program se použije především na podporu 
projektů „hraničního“ výzkumu řízeného 
výzkumnými pracovníky financovaných 
v rámci Evropské rady pro výzkum.

Podpora projektů prováděných 
jednotlivými výzkumnými týmy. Tento 
program se použije především na podporu 
projektů „hraničního“ výzkumu řízeného 
výzkumnými pracovníky, které jsou 
financovány z přenosných grantů v rámci 
Evropské rady pro výzkum.

Odůvodnění

Grant agreements are signed between the Commission and another legal entity. However, if 
responsible researcher moves to another research organisation, the grant should be 
transferred with him/her.

Pozměňovací návrh 113
Příloha III písm. a) bod 6

Podpora výzkumných projektů, v nichž je 
hlavní část výzkumu prováděna vysokými 
školami, výzkumnými středisky nebo 
jinými právními subjekty ve prospěch 
konkrétních skupin, zejména malých a 
středních podniků a sdružení malých a 
středních podniků.

Podpora výzkumných projektů, v nichž je 
hlavní část výzkumu prováděna vysokými 
školami, výzkumnými středisky nebo 
jinými právními subjekty ve prospěch 
konkrétních skupin, zejména malých a 
středních podniků a sdružení malých a 
středních podniků. Bude vyvinuto úsilí za 
účelem získání doplňkových finančních 
prostředků ze skupiny EIB.

Odůvodnění

Before a technology start-up is able to attract seed money, it must first achieve the more 
challenging task of securing pre-seed money. Pre-seed money is used to fund activities aimed 
at proving to investors that a new technology has a certain level of commercial and technical 
viability. These activities often include: a) conducting a marketing assessment, b) creating a 
working prototype, and c) other activities like: underwriting of consultants, initial human 
resource development costs, grant writing assistance and assistance seeking investors.  Pre-
seed money is vital, requires timely deployment and is in very short supply compared to seed 
funding.

Pozměňovací návrh 114
Příloha III písm. b) odst. 1 poznámka pod čarou 25
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25. Nebo Radou po konzultaci s 
Evropským parlamentem.

vypouští se

Odůvodnění

Support action should be implemented under the co-decision procedure.

Pozměňovací návrh 115
Příloha III písm. b) odrážka 2

Finanční příspěvek Společenství na 
provádění společných technologických 
iniciativ na uskutečnění cílů nelze 
poskytnout prostřednictvím programů 
financování vymezených ve výše 
uvedeném bodě 1. Společné technologické 
iniciativy zmobilizují kombinaci 
financování různé povahy a z různých 
zdrojů, soukromých či veřejných, 
evropských či vnitrostátních. Toto 
financování může mít různou podobu a lze 
je přidělovat či mobilizovat 
prostřednictvím řady mechanismů:
podporou z rámcového programu, 
půjčkami od Evropské investiční banky, 
podporou rizikového kapitálu. O 
společných technologických iniciativách 
lze rozhodovat a lze je provádět na základě 
článku 171 Smlouvy (to může zahrnovat i 
vytvoření společných podniků) nebo 
prostřednictvím rozhodnutí o specifických 
programech. Podpora společenství se 
poskytne na základě vymezení souhrnného 
plánu finančního inženýrství založeného na 
formálních závazcích všech zúčastněných 
stran.

Finanční příspěvek Společenství na 
provádění společných technologických 
iniciativ na uskutečnění cílů nelze 
poskytnout prostřednictvím programů 
financování vymezených ve výše 
uvedeném bodě 1. Společné technologické 
iniciativy zmobilizují kombinaci 
financování různé povahy a z různých 
zdrojů, soukromých či veřejných, 
evropských či vnitrostátních. Toto 
financování může mít různou podobu a lze 
je přidělovat či mobilizovat 
prostřednictvím řady mechanismů:
podporou z rámcového programu, 
půjčkami od Evropské investiční banky, 
podporou rizikového kapitálu. O 
společných technologických iniciativách 
lze rozhodovat a lze je provádět na základě 
článku 171 Smlouvy (to může zahrnovat i 
vytvoření společných podniků) nebo 
prostřednictvím rozhodnutí o specifických 
programech. Podpora společenství se 
poskytne na základě vymezení souhrnného 
plánu finančního inženýrství založeného na 
formálních závazcích všech zúčastněných 
stran. Pravidla účasti budou zahrnovat 
specifická opatření, aby se zajistilo, že 
bude podporován přístup MSP a malých 
výzkumných skupin ke společným 
technologickým iniciativám a bude 
podporována jejich účast na těchto 
iniciativách, včetně jejich odpovídajícího 
zapojení do postupu rozhodování. 
Hledisko společných technologických
iniciativ musí být zohledňováno v rámci 
pravidelného hodnocení poté, co budou 
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tyto iniciativy zahájeny.

Pozměňovací návrh 116
Příloha III písm. b) odst. 4a (nový)

Společenství bude podporovat činnosti 
spojené s přenosem technologií a bude 
přispívat k překonání propasti mezi 
výzkumem a jeho komercionalizací tím, že 
poskytne finanční prostředky Evropskému 
investičnímu fondu (EIF), aby řídil 
„možnosti přenosu technologií“. 
V souladu s podrobnými podmínkami, 
které mají být stanoveny nařízením 
přijatým podle článku 167 Smlouvy a v 
souladu s rozhodnutími Rady budou 
prostředky financovat převod technologií 
z univerzit, výzkumných center nebo 
jiných právních subjektů činných v oblasti 
převodu technologií.  

Odůvodnění

The technology transfer landscape in Europe suffers from a number of  structural weaknesses 
that have been identified by various studies (e.g Techology transfer accelerator study from 
DG RTD, UK presidency EU biotechnology working group). In order to tackle this market 
failure, it is essential to develop a specific facility which could play an important role in 
preparing projects from universities or research centres to a development stage where 
venture capital for example could thereafter play a role.

As of today, no Community instruments address this particular gap which is essential for the 
competitiveness of the European economy and the commercialisation of research. Given the 
importance of such gap, this technology transfer facility could be implemented through the 
7th Research Framework Programme and operated by the European Investment Fund (EIF) 
which would be able to bridge the gap between the Competitiveness and Innovation 
Programme and the Research Framework Programme.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Europe deserves better

The Lisbon Summit endorsed the creation of the European Research Area (ERA) integrating 
research and innovation activities throughout Europe, while at the Barcelona European 
Council it was agreed that overall spending on R&D in the Union should be increased with 
the aim of approaching 3% of GDP by 2010, with two thirds of this new investments coming 
from the private sector.
In its report on the Lisbon Strategy, the High-Level Group chaired by Mr Wim Kok1

identified the development of a knowledge-based society as one of top five policy areas. The 
following actions were recommended: “setting up of an area of research and innovation;
boosting spending on R&D to 3% of GDP; making Europe more attractive for its best brains;
promoting new technologies”.
In its resolution on Science and technology- Guidelines for future European Union policy to 
support research (Locatelli Report)2, the European Parliament agreed with the Commission 
communication on the same subject3, according to which, in order to realize these objectives 
the budget of the 7th Framework Programme must be doubled. In line with this strategy the 
Commission has presented a proposal for FP7 with an overall amount of Community financial 
participation of EUR 72.7 billion. The proposed budget was firmly supported by the European 
Parliament in its resolution on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 
2007-2013 (Boege report)4.

In the Locatelli report, besides the budgetary issues, there are a number of top priorities which 
remain of uttermost importance for the EP. The Commission proposal for FP7 meets a great 
majority of these recommendations and objectives. Therefore, the 7th Framework Programme 
is broadly accepted by the European Parliament.

Nevertheless, it is essential to stress that only by preserving the original level of financing, as 
indicated by the European Commission and the European Parliament, will it be possible to 
guarantee a realization of the objectives mentioned below. Any cuts in FP7 budget are against 
the Lisbon Strategy and in disagreement with all the declarations of European Union leaders.
Thus, a clear vision and strong leadership are necessary. We expect both of these features to 
emerge in the European Council decisions.

It is important to focus on basic research and support "investigator-driven" basic research 
activities, selected on the basis of the sole criterion of scientific excellence. This will confer to 
basic research a European added value, boosting creativity at the highest level, through 
Europe-wide competition. In this field the research process is often long and complex.
Therefore, only a critical mass of financing can lead to the final success.

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Texts adopted, P6_TA(2005)0077
3 COM(2004)0353 
4 Texts adopted, P6_TA(2005)0224
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Also the renewed emphasis given to the programme "People", supporting training and career 
development of researchers (at all levels) was particularly well received by the EP.
Considering the fact that Europe is lacking at least 700 000 researchers, if the target of 3% 
investment in R&D is to be met by 2010, a strong support for young researchers is necessary.

In addition to these new measures, a high degree of continuity with FP6 in the specific 
activities for SMEs, namely, research for SMEs and SME associations in the entire field of 
science and technology, should be preserved.

Following the recommendations in the report of the High-Level Expert Panel chaired by 
Professor Ramon Marimon1, the programme "Cooperation” shows high degree of continuity 
with FP6, in the thematic priorities and a series of important new instruments and corrective 
measures is introduced. The European Parliament believes that an adequate budget should be 
preserved to all the areas covered by this Programme, in order to boost and consolidate the 
research efforts at EU level. It will be of crucial importance for increasing the quality of life 
in the EU as well as European growth, competitiveness and employment. However, special 
attention must be paid to those fields where long-term research activities are particularly 
needed, and thus support from the public sector is more essential. We cannot imagine how 
possible budgetary cuts could affect such sensitive areas as for instance health (considering 
aging population and several dangerous emerging diseases), energy (giving the arising 
urgency of energetic problems) or environment (in order to face challenges deriving from 
climate change).

FP7 objectives

1. Enhance cooperation within ERA, including cooperation in basic research, acting as a lever 
to increase national research budgets, improving the conditions for researchers.

2. Contribute to sustainable development of the European Research Area in all EU regions, 
development of new large infrastructure, making optimal use of existing potential, bringing 
closer scientists form more developed with convergence regions and exploring the possibility 
of use of the structural funds for development of R&D capacities in ERA.

3. Develop highly qualified human resources, stimulate attractiveness of research career for 
young researchers and facilitate their participation in FP7, increase mobility of researchers 
within ERA and increase attractiveness of Europe for foreign researchers; special attention 
should be paid to women's access and career in the field of research.

4. Bridge the research-innovation gap by stimulating private investments in areas crucial to 
competitiveness, promoting public-private partnership, stimulating SMEs participation in 
Community R&D activities.

5. Creation of the Triangle of Knowledge: supporting the aims of the Lisbon Agenda through 
Community funded research activities, focusing on building the European knowledge-based 
economy and society.

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/
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6. Introduction of simpler and transparent administrative procedures in order to facilitate 
participation in FP7.

FP7 instruments - strengthening the European Research Area

The development of a ERA is supported in FP7 in many different ways. All these efforts must 
be a continuation of the achievements of FP6 in strengthening the realisation of ERA. To 
reduce fragmentation and overlapping as well as to assure a significant integration with 
national and regional actions the role of Networks of Excellence will be extended. Important 
role of integrating R&D activities across Europe should be assigned to ERA-Nets and 
EUREKA as well.

Basic research - European Research Council

Crucial for economic development is the establishment of the European Research Council 
supporting basic research at European level on the basis of scientific excellence, conferring a 
European added value through Europe-wide competition and promotion of scientific 
excellence at highest level. The ERC should be adequately funded at European level, being 
autonomous and independent for its activities. It will support research projects which will be 
selected on their scientific merit and on topics that are chosen by the researchers themselves, 
through a bottom-up approach. The individual grant scheme will be introduced which can 
accommodate either individual teams or a combination of teams.

Industry-driven research - Joint Technology Initiatives

To face challenges of global competitiveness the European industry will be supported by wide 
variety of research and demonstration projects ranging from small Collaborative Projects (CP) 
to large Joint Technology Initiatives (JTI). The last ones will benefit from long-term public-
private partnership and will be the result of the activities of European Technology Platforms 
(ETPs) which are an important instrument bringing together all interested stakeholders 
(research institutions, industry and SMEs, financial institutions and policy makers) from all 
Europe. It is important that ETPs will contribute to integration of ERA by developing a 
common long-term vision to address a specific challenge, create a coherent strategy to 
achieve that vision. They should also integrate national and regional strategies, especially 
those developed by national technology platforms and regional clusters.

Special role of SMEs should be underlined by direct intensive involvement in CPs and JTIs as 
well as special support measures such as specific calls for SMEs, “national exploratory 
awards” schemes providing financial means to SMEs or SME associations to prepare 
proposals for the Framework Programme.

Human potential 

Development of human resources, assuring their flexible mobility as a ‘mass phenomenon’ 
among scientists, facilitating scientific career of young researchers, developing the position of 
women in science,  as well as opening Europe for international cooperation are the major 
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objectives of the “People” programme. Strong measures should be introduced to attract and to 
retain world-class researchers in Europe.

A special attention should be paid to gender mainstreaming - questions regarding maternity 
leave and childcare should be seriously taken into consideration. Developing the equal start 
position of women and men in science will permit to unlock a consistent human potential in 
the field of research.

Special measures to promote young researchers participation and encouraging them to 
undertake European scientific career are introduced throughout all actions of FP7. E.g. within 
the “Ideas” there are introduced special calls for young researchers with so called excellence 
grants for young researchers. Within “People” it is proposed to introduce “Twinning 
networks”, assuming closer integration of a few partners with a special offer for early stage 
researchers. Moreover, different types of reintegration grants for young researchers are 
provided.

Infrastructure

For the development of ERA it is vital to increase availability, coordination and access in 
relation to top-level European scientific and technological infrastructure. The development of 
new infrastructure will be closely coordinated with structural funds and other financial 
instruments available at European and national level. For instance, “Capacities” may 
contribute to the development of large infrastructure at national level, in particular supported 
by structural funds, by assuring its accessibility and networking within ERA.

Regions of knowledge

Actions will facilitate creation of the Regions of Knowledge and Innovation (exploring all 
education-research-innovation triangle actions) contributing to the development of European 
Research Area. This will include “mentoring” of highly developed regions with a less 
developed ones as well as the direct support to emerging Regions of Knowledge and 
Innovation. Measures facilitating better access of SMEs to technological innovation will be 
pursued.

Research potential

It is the most important to fully realise the ERA in the enlarged Union. It is necessary to 
support existing and emerging high potential centres such as Centres of Excellence and 
Centres of Transfer of Knowledge in the convergence regions. They should be reoriented, 
fully networked and integrated with ERA. Their transformation should be supported from 
structural funds as well.

Triangle of Knowledge

Successful realisation of all FP7 objectives requires a sustainable development of excellent 
human resources, basic research and new technologies leading to commercialisation and 
contributing to increasing the competitiveness of European industry. Therefore we have to 
create an integrated Triangle of Knowledge: education - research - innovation. A key success 
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factor will be sustainable development of all elements of the Triangle of Knowledge as well 
as their deep integration and networking through seamless interfaces.

Education - research

Strengthening the role of universities in research is necessary if research career is to be 
promoted among students. Young researchers are one of the most important aspects of FP7.
Education is mainly a question of national policy but there should be some measures 
introduced that would link FP7 with the Education & Training Programmes in the European 
Higher Education Area to allow a smooth research career development of young people.

Research - innovation

The continuity between research and innovation should be maintained also thanks to Joint 
Technology Initiatives and European Technology Platforms. They can contribute to integrate 
closely FP7 activities with Competitiveness and Innovation Programme (CIP) in order to 
facilitate a continuous support at all stages of technology development, from the research, 
through demonstration up to commercialization. There are foreseen longer term co-operation 
programmes between organisations from academia and industry, in particular SMEs, which 
aim at increasing knowledge sharing through joint research partnerships, supported by the 
recruitment of experienced researchers to the partnership, by staff secondments between both 
sectors. There should be some extended measures supporting fellowships for researchers 
employed by industry and research activities undertaken by people from industry.

Multidisciplinarity of research should be strongly supported as it is the basis of development 
of such leading disciplines as biotechnology and nanotechnology. Moreover, in order to 
ensure economic return on the results of research, intellectual property rights should be 
adequately protected. This is a crucial issue especially in such important and dynamic sector 
as ICT, where additionally, in combination with other models, also an open source 
development model is proving its utility as a basis for innovation, increasing collaboration 
and dissemination of knowledge.

Perspectives for the future research and innovation policy

FP6 was oriented towards development of European Research Area. Many successful
initiatives were commenced and developed throughout FP6. Now, FP7 will ultimately 
strengthen the ERA introducing new instruments and integrating the old ones. Particularly, 
the creation of European Research Council proposed in FP7 will strongly support basic 
research at European level.

Perhaps a similar way could be chosen for strengthening applied research by creating a 
European Research and Innovation Area (ERIA), which will orient our efforts towards a 
closer integration of research with innovation and convert the scientific knowledge into 
innovation and commercial products. This idea was foreseen in the Lisbon Strategy and in the 
Kok report which suggested the creation of strict links between research and innovation. Its 
rationale derives from the necessity to incorporate more industrial funds and risk capital in 
research and innovation process and collect from these investments concrete financial 
benefits. That's why it is so important to coordinate the actions of FP7 with CIP. It is 
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worthwhile to analyze whether such a structure as a European Institute of Technology (EIT)
could also contribute to the creation of synergy between these two programmes. Thus, EIT, 
acting as a liaison structure for technology transfer, would generate new technologies and 
their direct implementation, creating spin-offs, facilitating operations and incubating high-
tech start-ups, micro and small enterprises as well as disseminating knowledge.

Obviously, the overall success of such a broad policy cannot be guaranteed only by the 
Framework Programmes for research and innovation. It is also a matter of macro-economical 
approach. Making R&D investment attractive for industry it's an absolute necessity and 
requires stronger efforts. A properly integrated European common market should strengthen 
the technology transfer, creating a wide interface between industry and research.


