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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 v 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, kterým se zavádí rámcový 
program pro konkurenceschopnost a inovaci (2007-2013)
(KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0121)1,

– s ohledem na článek 251 odst. 2a články 156, 157 odst. 3 a 175 odst. 1, na jejichž základě 
mu byl předložen návrh Komise (C6-0098/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energii a stanoviska Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, Hospodářský a měnový 
výbor a Rozpočtový výbor (A6-0000/2005),

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 prezidenta, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh l
Čl. 1 odst. 2

2. Rámcový program přispěje ke 
konkurenceschopnosti a inovativnímu 
potenciálu Společenství jako pokročilé 
znalostní společnosti s udržitelným 
rozvojem na základě vyváženého
hospodářského růstu a s vysoce 
konkurenceschopným sociálně tržním 
hospodářstvím s vysokou úrovní ochrany a 
zlepšením kvality životního prostředí.

2. Rámcový program přispěje ke 
konkurenceschopnosti a inovativnímu 
potenciálu Společenství jako pokročilé 
znalostní společnosti s udržitelným 
rozvojem na základě silného
hospodářského růstu a s vysoce 
konkurenceschopným sociálně tržním 
hospodářstvím s přiměřenou úrovní 
ochrany, a to na základě konceptu 
udržitelného rozvoje. Přitom je zvláštní 
důraz kladen na podporu malých a 
středních podniků a inovační zhodnocení 

  
1 Ještě nebylo zveřejněno v úředním věstníku.
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výsledků výzkumu.

Odůvodnění

V dobách celkové hospodářské krize Evropy musí být cílem všech snah silný hospodářský 
růst. Označení jako „vysoká“ a „zlepšení“ zpochybňují, že Evropa již v oblasti úrovni 
ochrany a životního prostředí mnohého dosáhla.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 1 odst. 3

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

3. Rámcový program se nedotýká činností 
v rámci výzkumu a technologického 
vývoje uskutečňovaných v souladu 
s článkem 166 Smlouvy, podporuje však 
výslovně inovační podnikatelské 
provádění výsledků výzkumu a vývoje. 
Také šedá zóna mezi výzkumem a 
využitím (takzvaná „Pre-Seed-Phase“) je 
podporována dle článku 166 Smlouvy.

Odůvodnění

Uplatnění výsledků vědeckého výzkumu a vývoje v podnikatelských výrobních procesech a 
konkurenceschopných výrobcích je rozhodující pro využití inovačního potenciálu. Je zvlášť 
významné, aby byla uzavřena mezera mezi výzkumem a inovací, pročež je důležité formulovat 
potenciál podpory tak, aby nemohl vzniknout žádný technický nedostatek mezi podpůrnými 
programy.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 2 odst. 1

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

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

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

(b) podporovat inovace, včetně 
ekologických inovací;

(b) podporovat inovace, včetně 
ekologických inovací;

1. Rámcový program má tyto cíle: Z toho vyplývají tyto dílčí cíle, které 
pomohou k dosažení výše uvedených cílů:

(c) urychlit vývoj konkurenceschopné, 
inovativní informační společnosti, 

(a) urychlit vývoj konkurenceschopné, 
inovativní informační společnosti, 
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přístupné všem; přístupné všem;
(d) podporovat účinné využívání energie 
a podporovat využívání nových 
a obnovitelných zdrojů energie ve všech 
odvětvích, včetně dopravy.

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

Odůvodnění

Konkurenceschopnost a inovace jsou hlavní cíle rámcového programu. Vytvoření informační 
společnosti a zodpovědného zacházení s energií k tomu musí samozřejmě přispět a jsou 
bezpodmínečné – v tomto programu však nepředstavují žádný vlastní cíl.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 4 písm. d)

(d) dalším třetím zemím, umožní-li to 
dohody.

(d) dalším třetím zemím, umožní-li to 
dohody a vyvstane-li nadhodnota pro 
konkurenceschopnost EU.

Odůvodnění

Provádění v třetích zemích je také možností, a proto by nemělo být vyloučeno, musí se však 
opírat o evropskou nadhodnotu.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 5 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Komise vyrozumí Evropský parlament 
neprodleně a obsáhle o těchto pracovních 
programech.

Odůvodnění

Měly by být posíleny povinnosti vůči Evropskému parlamentu podat vyrozumění.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 6 nadpis

Druhy prováděcích opatření Společná prováděcí opatření

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že všechny nástroje obsažené v CIP (Rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovaci) bude možno využít společně ve všech částech programu.
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Pozměňovací návrh 7
Čl. 6 odst. 1

1. Mezi opatření pro provádění 
pracovních programů patří zejména:

1. Nástroje představené v následujících 
kapitolách I, II a III vždy v části 
„provádění“ jsou součástí společného 
toolboxu rámcového programu. Lze je 
využít k dosažení cílů jiných částí 
programu.

(a) finanční nástroje Společenství pro 
MSP;
(b) sítě umožňující spolupráci různých 
zúčastněných stran;
(c) pilotní projekty, projekty tržního 
uplatnění technologií a další opatření na 
podporu zavádění inovací;
(d) analýzy, vývoj a koordinace politik se
zúčastněnými zeměmi;
(e) sdílení a rozšiřování informací, 
zvyšování povědomí;
(f) podpora společných činností členských 
států nebo regionů;
(g) zadávání zakázek na základě 
technických specifikací vytvořených ve 
spolupráci se členskými státy;
(h) partnerství mezi orgány na vnitrostátní 
a regionální úrovni.

Odůvodnění

Ujasnění bylo bezpodmínečně nezbytné. Proto není nezbytné sestavit seznam společných 
nástrojů.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 7 odst. 2a (nový)

Komise minimalizuje výdaje na činnosti 
uvedené v tomto článku, aby co největší 
část prostředků připadla skutečným 
nositelům konkurenceschopnosti a 
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inovace.

Odůvodnění

Komisi musí mít k dispozici přiměřený obnos pro technickou podporu, ten se však musí 
postupně přerušovat.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 8 odst. 5

5. Hlavní výsledky průběžného a 
závěrečného hodnocení rámcového 
programu sdělí Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, evropskému 
Hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů.

5. Výsledky průběžného a závěrečného 
hodnocení rámcového programu sdělí 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
evropskému Hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

Odůvodnění

O důležitosti jednotlivých výsledků rozhodují samy adresované instituce.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 9a (nový)

Článek 9a
Žadatelské řízení

1. Komise rozvine jednoduché a 
nebyrokratické žadatelské řízení, které 
zúčastněným otevře možnost, aby v první 
dvoustranné standardizované žádosti (dále 
„zjednodušené žadatelské řízení“) doložili 
podporyschopnost projektu, dříve než je 
nutné doložit podrobné poklady k žádosti.
2. Lhůta pro stanovisko Komise ve 
zjednodušeném žadatelském řízení 
představuje šest týdnů od doručení první 
žádosti.
3. Účastníci, kteří bezprostředně předloží 
úplné poklady, nemohou být odkazováni 
na zjednodušené žadatelské řízení.
4. Ve zjednodušeném žadatelském řízení 
vymezuje Komise dodatečnou 
dvouměsíční žadatelskou lhůtu pro 
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předložení podrobných a úplných 
podkladů k žádosti, která především 
malým a středním podnikatelům 
umožňuje, aby se bez velkých 
byrokratických vydání zúčastnili 
podpůrných programů Evropské unie.
5. Tento způsob postupu platí pro všechny 
dílčí programy celého rámcového 
programu vždy tehdy, když podpůrné 
prostředky rozděluje přímo Komise. 
Neplatí pro finanční nástroje článků 16, 
17 a 18.

Odůvodnění

Žadatelské řízení musí být pro podniky utvořeno jednoduše, aby nebyly vystavěny příliš velké 
překážky, jež by zabraňovaly možnému využití podpory pro inovaci. Zjednodušené žadatelské 
řízení je smysluplné zejména pro MSP, neboť si v případě odmítnutí poskytnutí podpory 
projektu ušetří zbytečná rozpracování.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 10 odst. 2 písm. b)

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

(b) vytvoření prostředí, jež bude příznivé 
pro spolupráci MSP, zejména v oblasti 
přeshraniční spolupráce;

Odůvodnění

Přeshraniční spolupráce by měla být v oblasti MSP zesílena.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 10 odst. 2 písm. e)

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

(e) hospodářskou a správní reformu 
související s podnikáním a inovacemi, 
zejména k odbourání byrokratických 
překážek pro MSP.

Odůvodnění

Odbourání byrokracie má pro konkurenceschopnost rozhodující význam.

Pozměňovací návrh 13
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Čl. 11 úvod

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

Opatření související s přístupem MSP k 
finančním prostředkům pro zahájení 
podnikání a pro jejich růst, pro vývoj 
investic do inovačních činností, včetně 
ekologických inovací,a internalizace jejich 
obchodní činnosti mohou zahrnovat:

Odůvodnění

Účel financování „Internalizace MSP“ má být také explicitním cílem finančních nástrojů. V 
obchodní praxi je financování přeshraničních investičních projektů mnohdy ztíženo, neboť 
MSP nemohou sdílet specifická dodatečná rizika zahraniční činnosti. Internacionalizace MSP 
je kvůli svému přeshraničnímu charakteru prapůvodní úlohou EU, a proto je ji třeba 
podporovat také finančně, a nejen pomocí poradenských služeb.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 14 písm. c)

(c) podporu vývoje politik a spolupráce 
mezi účastníky, včetně vnitrostátních a 
regionálních pracovníkův rámci 
programů.

(c) podporu vývoje politik a spolupráce 
mezi účastníky.

Odůvodnění

Nemají být podporovány poradenské služby a konzultační podniky, nýbrž podniky zaměřené 
na inovační činnost.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 15 úvod

Opatření ve věci hospodářské a správní 
reformy související s podnikáním 
a inovacemi mohou zahrnovat:

Opatření ve věci hospodářské a správní 
reformy související s podnikáním 
a inovacemi musí podnítit odbourání 
byrokracie a zlepšení struktury pro MSP. 
Po splnění této podmínky je možno 
zohlednit následující opatření:

Odůvodnění

Financování hospodářských a správních reforem musí vždy sloužit cíli vyšší 
konkurenceschopnosti.



PE 364.805v01-00 12/28 PR\586132CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 16
Čl. 16 odst. 1

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

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

Odůvodnění

Je posilována konkurenceschopnost a inovační síla podniků na evropském vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 17 odst. 2 druhý pododstavec

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

Zaprvé GIF1, nástroj zaměřený na prvotní 
investice (počáteční fáze a zahájení 
podnikání). Zaměří se na investice do 
specializovaných fondů rizikového 
kapitálu, jako např. fondů pro fázi záběhu, 
fondů regionálně činných, fondů 
zaměřených na určitá odvětví, technologie 
nebo vědeckotechnické aspekty, jakož 
i fondů spjatých s obchodními líhněmi 
a dále poskytujících kapitál malým 
a středním podnikům. Může rovněž 
investovat do fondů pro propagaci, záběh 
nebo přenos technologií, které jsou ryze či 
převážně podporovány vládou a/nebo 
veřejnými (propagačními) institucemi 
nebo které umožňují soukromým 
investorům v těchto fondech přednostní 
přístup vis-à-vis veřejných investorů, 
pokud tyto fondy/mechanismy fungují dle 
tržních principů. Může rovněž spolu-
investovat do fondů a investičních nástrojů 
podporovaných investory „business 
angels“ a do pilotních projektů v oblasti 
přenosu technologií.



PR\586132CS.doc 13/28 PE 364.805v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Užití záběhového schématu ETF, předchůdce GIF 1 dle MAP, bylo v posledních letech velmi 
nízké v důsledku nedostatku soukromých investorů, kteří získávají nezbytných 50% kapitálu 
investovaného do příslušného fondu. Pro současné zajištění funkčnosti GIF 1 je fond nutno 
otevřít veřejným investorům.

GIF 1 má být uplatněn v oblasti přenosu technologií a soustředit se hlavně na pilotní projekty, 
jelikož stávající finanční schodek v této sféře nelze překlenout pomocí rozpočtu CIP.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 17 odst. 2a (nový)

2a. Při finančním plánování má GIF1 a s 
tím úvěrování rizikového kapitálu v 
období zakládání a záběhu přednostní 
postavení.

Odůvodnění

Právě v oblasti úvěrování rizikového kapitálu má EU ohromnou potřebu zlepšení – současně 
zde lze očekávat velkou účinnost páky.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 18 odst. 2 část d

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

Čtvrtý nástroj – d) přeměna portfolií 
pohledávek MSP v cenné papíry –
zmobilizuje dodatečné financování dluhů 
MSP podle příslušných dohod o rozdělení 
rizik s dotčenými finančními institucemi. 
Podpora pro takové transakce bude záviset 
na tom, zda se finanční instituce 
v přiměřené lhůtě zaváží poskytnout 
značnou část výsledné likvidity 
mobilizovaného kapitálu pro úvěrování 
MSP. Výše tohoto obnoveného úvěrování 
se vyměřuje podle výše zaručených 
portfejových rizik a je sjednána spolu s 
časovým obdobím s každým 
poskytovatelem úvěru jednotlivě.

Odůvodnění

Podpora přeměny v cenné papíry cestou veřejných prostředků slouží ke zvýšení úvěrování 
MSP. V důsledku toho by měli poskytovatelé úvěru použít nově získanou likviditu zčásti také 
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opět pro úvěrování MSP. Rozumná referenční veličina zde může být portfejovým rizikem, 
které bylo převzato ručením aktuální tranže. Přesná výše a časové období jsou stanoveny pro 
každého poskytovatele úvěru vzhledem k jeho situaci a aktuální kreditní pohledávce.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 18 odst. 2a (nový)

2a. Zadávání malých úvěrů a mikroúvěrů 
podle odst. 2 bodu b) má v rámci facilitace 
závazkové a záruční provize a dalších 
pohledávek (SMEG) přednost.

Odůvodnění

Právě v oblasti zadávání malých úvěrů a mikroúvěrů se projevuje obzvláště dobré působení 
„síly páky“ („Leverage-efekt“), čehož je třeba využít.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec písm. a)

(a) zlepšování investičního 
a technologického odborného přispění 
fondů investujících do inovativních MSP 
nebo MSP s růstovým potenciálem;

(a) zlepšování investičního 
a technologického odborného přispění 
fondů nebo bank investujících do 
inovativních MSP nebo MSP s růstovým 
potenciálem;

Odůvodnění

Kde ještě nejsou tak dobře vyvinuty bankovní systémy, je žádoucí zapojit také banky, které 
ještě nemají žádné zkušenosti v oblasti takových fondů.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 20 odst. 2 první pododstavec

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

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

(a) vybudování One-Stop-Shops pro celý 
rámcový program, v nichž mohou zájemci 
a potenciální žadatelé obdržet obsáhlou 
radu ohledně podpůrných možností 
rámcového programu a také informace o 
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jiných podpůrných možnostech a 
příslušných kontaktních osobách. Na to 
bude udělena největší část příspěvků 
vyhrazených pro tyto činnosti dle tohoto 
článku.

(a) informací, zpětné vazby a služeb 
obchodní spolupráce;

(a) poskytování informací, zpětné vazby 
a služeb obchodní spolupráce;

(b) služeb přenosu inovací, technologií a 
vědomostí;

(b) poskytování služeb přenosu inovací, 
technologií a vědomostí;

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

(c) poskytování služeb podporujících účast 
MSP na rámcovém programu Společenství 
pro technologický výzkum a rozvoj;

(ca) poskytování kooperativních služeb 
zaměřujících se na zlepšení podpory 
konkurenceschopnosti a inovace výměnou 
grantových příjemců.

Odůvodnění

MSP a jiným žadatelům musí mít možnost získat veškeré informace o rámcovém programu z 
jedné ruky.

Kooperace mezi mecenáši je rozhodující pro synergický účinek, pokud jde o inovace a 
konkurenceschopnosti MSP.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 20 odst. 3

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

3. Partnery pro účast na sítích vybere 
Komise prostřednictvím výzev k podávání 
návrhů ve vztahu k různým službám 
uvedeným v odst. 2 písm. a), b) a c) a ca). 
Přitom bude kladen zvláštní důraz na 
příslušné zkušenosti uchazečů v koncepci 
a provádění podpůrných služeb pro 
podnikatele, zejména MSP, v oblasti 
přeshraničního rozšíření jejich obchodní 
činnosti. V návaznosti na takovéto výzvy 
k podávání návrhů může Komise
s vybranými partnery účastnícími se na 
sítích uzavřít rámcovou smlouvu 
o partnerství, která stanoví typ nabízené 
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činnosti, postup pro poskytování dotací 
partnerům a všeobecná práva a povinnosti 
každé smluvní strany. Rámcové partnerství 
může zahrnovat celé období trvání 
programu.

Odůvodnění

Je třeba využít již existujících zkušeností.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 20a (nový)

Článek 20a
Kvalita sítě

Za účelem zajištění kvality sítí vytyčí 
Komise přísné podmínky pro vytvoření 
sítí. Zvláštní důraz je kladen na kvalitu 
poradenství.

Odůvodnění

Opatření k zajištění kvality je důležité. Je nutno výrazně zvýšit kvalitu poradenství existujících 
Evropských informačních středisek (Euro Info Centres - EIC) nebo Středisek pro přenos 
inovací (Innovation Relay Centres –IRC).

Pozměňovací návrh 25
Čl. 21 odst. 2

2. Skupina spolupracujících programů 
může být způsobilá pro podporu 
Společenství, jestliže tyto programy:

2. Společné provádění více programů 
může být způsobilé pro podporu 
Společenství, jestliže tyto programy:

(a) jsou jednotlivě řízeny orgány veřejné 
moci na vnitrostátní úrovni nebo na nižší 
než vnitrostátní úrovni;  a

(a) jsou jednotlivě řízeny orgány veřejné 
moci na vnitrostátní úrovni nebo na nižší 
než vnitrostátní úrovni.

(b) společně zahrnují alespoň tři 
zúčastněné země a 

(b) účastníci pocházejí z nejméně dvou
zúčastněných zemí.

(c) programy jsou koordinované nebo 
společně provozované.

(c) programy jsou koordinované nebo 
společně provozované.

Odůvodnění

Jednodušší a jasnější formulace; musí být usnadněn přístup k podpůrným prostředkům.
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Pozměňovací návrh 26
Čl. 23 nadpis

Twinning mezi orgány na vnitrostátní 
a regionální úrovni

Partnerství mezi orgány nebo nestátními 
organizacemi na vnitrostátní a regionální 
úrovni

Odůvodnění

Měla by být zahrnuta spolupráce podniků i jejich organizací.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 23 odst. 1

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

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

Odůvodnění

Měla by být zahrnuta spolupráce podniků i jejich organizací.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 23 odst. 2

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

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

Odůvodnění

Měla by být zahrnuta spolupráce podniků i jejich organizací.
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Pozměňovací návrh 29
Čl. 23 odst. 3

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

3. Twinningové orgány nebo nestátní 
organizace, které obdrží dotace, jsou 
zavázány cílem odbourat byrokracii a 
vytvořit lepší rámcové podmínky pro MSP. 
Orgány nebo nestátní organizace musí ve 
své žádosti uvést, jak tomuto cíli hodlají 
sloužit.

Odůvodnění

Cílem je podpora inovací v podnikatelské oblasti, a proto by měly být prostředky omezeny na 
tuto oblast. Spolupráce podniků i jejich organizací to může podporovat.

Je důležité, aby cíle programu byly orgánům a organizacím jednoznačně objasněny.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 24 odst. 1

Komise může provést tato opatření: Komise provádí pravidelně tato opatření:

Odůvodnění

Tím je zajištěna kontrola programu a průběžné informace o provádění a působení.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 24 písm. b)

(b) příprava posuzování dopadu opatření 
Společenství, jež mají zvláštní význam pro 
konkurenceschopnost podniků;

(b) příprava posuzování dopadu opatření 
Společenství, jež mají zvláštní význam pro 
konkurenceschopnost podniků. Výsledky 
posuzování budou zveřejněny.

Odůvodnění

Tím je zajištěna kontrola programu a průběžné informace o provádění a působení.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 25 odst. 1a (nový)

Definice cílů a priorit musí být uchopena 
tak, aby bylo nadále možné přizpůsobení 
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na budoucí vývoje a nově stanovené 
priority. Pravidla a kritéria budou 
vypracována s okruhy zájemců a musí být 
pro všechny účastníky transparentní, 
jasně srozumitelná a napodobitelná.

Odůvodnění

Pouze flexibilní charakter programu zaručuje co nejlepší využití rozpočtových prostředků po 
relativně dlouhé, sedmileté časové období. Musí být i nadále možné změnit určení finančních 
nástrojů pro jiné účely použití na základě nového rozvoje. Proto musí být kritéria blízká 
realitě a transparentní pro všechny zájemce a zúčastněné. To usnadňuje dobré a perspektivní 
podání žádosti a využití příslušného nástroje.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 26 odst. 3

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

3. Činnosti uvedené v odstavci 2 zahrnují 
jen z menší části zvláštní důraz na podporu 
příležitostí a přínosů, jež z informačních 
a komunikačních technologií plynou pro 
občany a podniky, a na zvyšování 
povědomí o těchto příležitostech 
a přínosech, z větší části mají přímo 
prospívat inovaci a konkurenceschopnosti 
MSP.

Odůvodnění

Zvyšování povědomí je oproti vlastní inovaci druhořadé.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 30 odst. 2a (nový)

Tato programová část má posílit 
především konkurenceschopnost a inovaci 
MSP. Jim je přímo prospěšná největší část 
prostředků pro dílčí program IKT.

Odůvodnění

MSP jsou skutečné hnací síly konkurenceschopnosti a inovace. V důsledku toho by měly být 
pověřeny hlavně prováděním programu.
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Pozměňovací návrh 35
Čl. 31 odst. 2 druhý pododstavec

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

Společenství může ve prospěch rozpočtu 
projektů uvedených v odst. 1 písm. a) 
udělit podporu do výše 50 % jejich 
celkových nákladů.

Odůvodnění

Rovnocenné posuzování všech dotací ve výši 50ˇ% podporuje vlastní zájem na věcně 
správném provádění programu. Stoprocentní dotace podporují stimulaci ke zneužívání 
veřejných financí.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 31 odst. 3 druhý pododstavec

Příspěvek Společenství pro opatření 
stanovená v odst. 1 písm. b) je možné 
poskytnout do výše přímých nákladů 
považovaných za nezbytné nebo vhodné 
pro dosažení specifických cílů dané 
činnosti.

Příspěvek Společenství pro opatření 
stanovená v odst. 1 písm. b) je možné 
poskytnout do výše 50 % přímých nákladů 
považovaných za nezbytné nebo vhodné 
pro dosažení specifických cílů dané 
činnosti.

Odůvodnění

Rovnocenné posuzování všech dotací ve výši 50ˇ% podporuje vlastní zájem na věcně 
správném provádění programu.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 33 úvod

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

Na podporu analýz, vývoje a koordinace 
politik se zúčastněnými zeměmi je nutné 
provést tato opatření, je-li možno stanovit 
přímý prospěch pro konkurenceschopnost 
a inovaci MSP:

Odůvodnění

CIP slouží především konkurenceschopnosti a inovaci MSP.
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Pozměňovací návrh 38
Čl. 34 odst. 1 úvod

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

1. Na podporu provádění programu nebo 
přípravy plánovaných činností je nutné 
provést tato opatření, je-li možno stanovit 
přímý prospěch pro konkurenceschopnost 
a inovaci MSP:

Odůvodnění

CIP slouží především konkurenceschopnosti a inovaci MSP.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 36 odst. 1a (nový)

Definice cílů a priorit musí být uchopena 
tak, aby bylo nadále možné přizpůsobení 
na budoucí vývoje a nově stanovené 
priority. Pravidla a kritéria budou 
vypracována s okruhy zájemců a musí být 
pro všechny účastníky transparentní, 
jasně srozumitelná a napodobitelná.

Pozměňovací návrh 40
Kapitola III nadpis

Program Inteligentní energie – Evropa Program Inteligentní energie a technologie
– Evropa

Odůvodnění

Změna nadpisu zdůrazňuje význam technologie pro cíle programu.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 37 odst. 2 písm. b)

(b) podporu nových a obnovitelných zdrojů 
energie a podporu diverzifikace zásobování 
energií;

(b) podporu nových, obnovitelných a 
existujících zdrojů energie a podporu 
diverzifikace zásobování energií. Stávající 
zdroje energie jsou podporovány jen 
v případě, že z toho vyvstává přínos ke 
zvyšující se kvalitě životního prostředí 
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nebo účinnosti využití;

Odůvodnění

Vynechání všech existující zdrojů energie promarňuje šanci dosáhnout i zde účinnost nebo 
prospěšnost životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 38 písm. b)

b) navýšit investice členských států do 
nových a nejúčinnějších technologií 
v oblasti energetické účinnosti, 
obnovitelných zdrojů energie 
a diverzifikace zásobování energií, a to 
rovněž v dopravě, překonáním propasti 
mezi úspěšnou demonstrací inovativních 
technologií a jejich účinným zavedením na 
trh v širokém měřítku, s cílem zvýšit objem 
investic veřejného a soukromého sektoru, 
podporovat klíčové strategické 
technologie, snížit náklady, zvýšit 
zkušenost s fungováním trhu a přispět ke 
snížení finančních rizik a dalších 
vnímaných rizik a překážek, jež tento typ 
investic brzdí;

b) navýšit investice členských států do 
nových a nejúčinnějších technologií 
v oblasti energetické účinnosti, 
obnovitelných zdrojů energie 
a diverzifikace zásobování energií při 
udržení existujících čistých zdrojů 
energie, a to rovněž v dopravě, 
překonáním propasti mezi úspěšnou 
demonstrací inovativních technologií 
a jejich účinným zavedením na trh 
v širokém měřítku, s cílem zvýšit objem 
investic veřejného a soukromého sektoru, 
podporovat klíčové strategické 
technologie, snížit náklady, zvýšit 
zkušenost s fungováním trhu a přispět ke 
snížení finančních rizik a dalších 
vnímaných rizik a překážek, jež tento typ 
investic brzdí;

Odůvodnění

Diverzifikace zásobování energií redukuje závislost na pouze jednom jediném zdroji energie. 
Při výběru jednotlivých součástí mixu energie je třeba zohlednit také zdroje energie, které již 
přispívají k dosažení cílů Kjótského protokolu a které zajišťují zásobování energií při výpadku 
zásobování obnovitelných zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 43
Čl. 39 písm. b)

b) podporu přípravy legislativních opatření 
a jejich používání.

b) podporu přípravy legislativních opatření 
a jejich používání, jestliže tato slouží 
zvyšující se konkurenceschopnosti nebo 
podpoře inovace a nepředstavují nové 
překážky pro energetické podniky.
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Odůvodnění

Podpora v legislativní oblasti musí být podrobena obecným cílům CIP.

Pozměňovací návrh 44
Čl. 40 písm. a)

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

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

Odůvodnění

Diverzifikace zásobování energií redukuje závislost na pouze jednom jediném zdroji energie. 
Při výběru jednotlivých součástí mixu energie je třeba zohlednit také zdroje energie, které již 
přispívají k dosažení cílů Kjótského protokolu a které zajišťují zásobování energií při výpadku 
zásobování obnovitelných zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 40 písm. b)

b) zapojení nových a obnovitelných zdrojů 
energie do místního životního prostředí 
a energetických systémů;

b) zapojení nových, obnovitelných a již 
existujících zdrojů energie do místního 
životního prostředí a energetických 
systémů;

Odůvodnění

Při výběru jednotlivých součástí mixu energie je třeba zohlednit také zdroje energie, které již 
přispívají k dosažení cílů Kjótského protokolu.

Pozměňovací návrh 46
Čl. 45 odst. 1a (nový)

Pravidla, ustanovení a kritéria jsou 
připravována společnost s okruhem 
zájemců a musí být pro všechny 
zúčastněné transparentní, jasně 
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srozumitelná a napodobitelná.

Odůvodnění

Jasná a transparentní pravidla, ustanovení a kritéria usnadňují podání kvalitativně dobrých a 
perspektivních návrhů ze strany zájemců.

Pozměňovací návrh 47
Čl. 46a (nový)

Článek 46 a
Strategické řízení rámcového programu

Komise a výbory uvedené v článku 46 
přebírají strategické řízení rámcového 
programu. To zahrnuje především řízení a 
případně přeskupení prostředků a 
priorizaci podpůrných možností, je-li to 
nezbytné.

Odůvodnění

Generální ředitelství podnikání Komise disponuje nejpřímějším vztahem k vlastním nositelům 
konkurenceschopnosti a inovace – MSP: Proto by měla generálnímu ředitelství připadnout 
vedoucí úloha.

Pozměňovací návrh 48
Příloha II bod Da (nový)

Da. Přidělování rozpočtu pro finanční 
nástroje
Celkový rozpočet alokovaný pro finanční 
nástroje Společenství pro MSP je rozdělen 
následovně: minimálně 65% pro zvýšení 
hospodářského růstu a inovační vybavení 
MSP (GIF), rozděleno rovným dílem mezi 
GIF a GIF2, a maximálně 35 % pro 
ručení MSP.

Odůvodnění

Podpora malých a středních podnikatelů v přístupu k veřejně vypsaným zakázkám v Evropě 
otevírá podnikům dodatečné obchodní možnosti a podporuje konkurenceschopnost a využití 
evropského vnitřního trhu.
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Pozměňovací návrh 49
Příloha II odst. 2 bod C odst. 2

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

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

Odůvodnění

Využití mechanismu zahájení činnosti ETF, předchůdce GIF1, se ukázalo jako nedostačující. 
Způsobil to nedostatek soukromých investorů, kteří musí poskytnout předepsaných 50 % 
kapitálu. V důsledku toho a na rozdíl od MAP zde má být vyzkoušeno vypsání pro veřejné 
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investory – při začlenění co nejvyššího počtu soukromých investorů, aby tak bylo dosaženo 
lepšího využití GIF1.

Pozměňovací návrh 50
Příloha III písm. a) odrážka 7a (nová)

- podpora MSP v přístupu k celoevropsky 
vypsaným veřejným zakázkám.

Odůvodnění

Podpora malých a středních podnikatelů v přístupu k veřejně vypsaných zakázkám otevírá 
podnikům dodatečné obchodní možnosti a podporuje konkurenceschopnost a využití 
evropského vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 51
Příloha III písm. c) odrážka 2

- pomoc MSP s identifikací jejich potřeb ve 
vědeckotechnické oblasti a nalezením 
partnerů s podobnými potřebami;

- pomoc MSP s identifikací jejich potřeb ve 
vědeckotechnické oblasti a nalezením 
partnerů s podobnými potřebami, jakož se 
zprostředkováním nebo vyhledáním 
poskytovatelů služeb ve vědeckotechnické 
oblasti;

Odůvodnění

MSP potřebují závěrečnou péči při vyhledání poskytovatelů služeb ve vědecko-technické 
oblasti.

Pozměňovací návrh 52
Příloha III písm. ca) (nové)

ca. Výměna za účelem zvýšení podpory 
MSP
sbírka založená na webovém systému s 
ochranou databanky, zhodnocení a 
přenos vědomostí a nápadů za účelem 
finanční a nefinanční podpory MSP, 
mimo jiné se zapojením prostředků 
Společenství, s cílem rozvinout inovační 
nástroje a modely pro podporu MSP.
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Odůvodnění

Vyplývá s pozměňovacího návrhu ke čl. 20 písm. d).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Wichtigstes Anliegen des Berichterstatters ist die strukturelle Ausrichtung des Programms auf 
die möglichen Antragsteller und damit direkten Nutznießer. Hier sind zwei Kernelemente zu 
nennen. Erstens muss der potentielle Antragsteller im Vorfeld einer Bewerbung die 
Möglichkeit haben, sich ausreichend über die Fördermöglichkeiten des CIP zu erkundigen 
und dann bei möglichst gleich bleibendem Ansprechpartner in den Antragsprozess 
einzusteigen. Dies ist nur realisierbar, wenn für das CIP eine One-Stop-Shop-Lösung 
gefunden wird. Der Berichterstatter begrüßt ausdrücklich die Absicht der Kommission eine 
Programmagentur für das CIP zu errichten und bittet das Parlament um politische 
Unterstützung für dieses Vorhaben. Eine Programmagentur für das CIP müsste dann 
entsprechend ausgestattet sein, um die vielfältigen Bedürfnisse der Antragsteller auch im 
Vorfeld bereits befriedigen zu können.

Die zweite wichtige Forderung in dieser Hinsicht ist die radikale Vereinfachung des 
Antragsprozesses. Das bereits früher verwendete Zwei-Stufenprogramm ist für weite Teile 
des CIP geeignet und senkt die Einstiegshürde für interessierte KMU deutlich. Die 
Beteiligung weiter Teile innovativer Unternehmen kann damit sichergestellt werden.

Im Bereich des IKT-Programms ist von besonderer Bedeutung, dass der Fokus von den 
Behörden auf die eigentlichen Treiber von Innovation, die KMU verschoben wird. Zwar 
erkennt der Berichterstatter an, dass Verwaltungsstrukturen einen wichtigen Rahmen bilden, 
der entscheidend über die Innovationsfähigkeit von KMU entscheidet, dies darf aber nicht 
dazu führen, dass Förderung hier ausschließlich auf Behörden beschränkt bleibt.

Auch im Bereich Intelligente Energien und Technologien befürwortet der Berichterstatter eine 
Ausdehnung. Die Erweiterung des Programmtitels um "Technologie" macht deutlich, dass 
Europa in den Bereichen Energieeffizienz und nachhaltige Entwicklung vor allem auf die 
Entwicklung technologiegestützter Lösungen setzten muss, wenn diese Bestrebungen zu mehr 
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit führen sollen.

Besonders wichtig ist hierbei der Einschluss bestehender Energieformen, die den Umwelt-
und Effizienzzielen genügen sollen. Gerade hier lassen sich oft mit geringen Aufwendungen 
erstaunliche Ergebnisse im Sinne nachhaltiger Energieversorgung und Effizienzsteigerung 
gewinnen.

Abschließend lässt sich sagen, dass das CIP zwar der Nukleus der Innovationspolitik der EU 
ist, der mit 4,2 Mrd. EUR bei einer Laufzeit von 7 Jahren und 25 Staaten extrem gering 
ausgestattet ist; andererseits müssen wir das CIP aber als Katalysator sehen, durch den 
Innovationsprozesse auch in anderen Programmen (Regionalförderung, Agrarmarkt, Verkehr 
etc.) angestoßen werden.


