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PR_COD_1am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza program pre 
konkurencieschopnosť a inováciu (2007-2013)
(KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2005)0121)1,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 a články 156, 157 odsek 3 a 175 odsek 1, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0098/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre hospodárske a 
menové veci a Výboru pre rozpočet (A6-0000/2005),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 1 odsek 2

2. Rámcový program prispieva 
konkurencieschopným a inovačným 
kapacitám Spoločenstva ako spoločnosti, 
založenej na zvýšených poznatkoch s 
trvalo udržateľným rozvojom založeným 
na vyváženom hospodárskom raste a 
vysoko konkurenčnej sociálnej trhovej 
ekonomike s vysokou úrovňou ochrany a 
zlepšovania kvality životného prostredia.

2. Rámcový program prispieva 
konkurencieschopným a inovačným 
kapacitám Spoločenstva ako spoločnosti, 
založenej na zvýšených poznatkoch s 
trvalo udržateľným rozvojom založeným 
na mohutnom hospodárskom raste a 
vysoko konkurenčnej sociálnej trhovej 
ekonomike s primeranou úrovňou ochrany 
a vysokou kvalitou životného prostredia, 
pričom vychádza z konceptu trvalo 
udržateľného rozvoja. Osobitný dôraz sa 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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pritom kladie na podporu malých a 
stredných podnikov a inovačné využitie 
výsledkov výskumu.

Odôvodnenie

In Zeiten, da Europa insgesamt in einer Wachstumskrise steckt, muss ein robustes Wachstum 
Ziel aller Bemühungen sein. Bezeichnungen wie "hoch" und "verbessert" stellen in Frage, 
dass Europa im Bereich Schutzniveau und Umwelt bereits viel erreicht hat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 1 odsek 3

3. Rámcový program nezahŕňa výskum a 
aktivity technického rozvoja vykonávané v 
súlade s článkom 166 Zmluvy.

3. Rámcový program nezahŕňa výskum a 
aktivity technického rozvoja vykonávané v 
súlade s článkom 166 Zmluvy, výslovne 
však podporuje inovačné podnikateľské 
využívanie výsledkov v oblasti vývoja a 
výskumu. Taktiež nejasne vymedzená 
oblasť medzi výskumom a použitím (tzv. 
fáza „pre-seed“) spadá do rámca podpory 
podľa článku 166 Zmluvy.

Odôvodnenie

Die Umsetzung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in unternehmerische 
Produktionsprozesse und marktfähige Produkte ist ausschlaggebend für die Nutzung des 
Innovationspotentials. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Lücke zwischen Forschung 
und Innovation geschlossen wird, deshalb ist es wichtig, die Förderfähigkeit so zu 
formulieren, dass keine technische Lücke zwischen den Förderprogrammen entstehen können.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 2 odsek 1

1. Rámcový program má tieto ciele: 1. Rámcový program má tieto hlavné ciele:

(a) podporovať konkurencieschopnosť, 
najmä malé a stredné podnikanie (SME);

(a) podporovať konkurencieschopnosť, 
najmä malé a stredné podnikanie (SME);

(b) podporovať inováciu vrátane 
ekologickej inovácie;

(b) podporovať inováciu vrátane 
ekologickej inovácie;

Z toho vyplývajú tieto vedľajšie ciele, 
ktoré majú napomôcť dosiahnutiu vyššie 
uvedených cieľov:
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(c) urýchľovať rozvoj 
konkurencieschopnej, inovatívnej a 
prístupnej informačnej spoločnosti;

(a) urýchľovať rozvoj 
konkurencieschopnej, inovatívnej a 
prístupnej informačnej spoločnosti;

(d) propagovať energetickú efektívnosť 
a využitie nových a obnoviteľných zdrojov 
energie vo všetkých oblastiach vrátane 
dopravy.

(b) propagovať energetickú efektívnosť 
a využitie nových a obnoviteľných zdrojov 
energie vo všetkých oblastiach vrátane 
dopravy.

Odôvodnenie

Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit sind die Hauptziele des Rahmenprogramms. Die 
Ausbildung einer Informationsgesellschaft und der verantwortungsbewusste Umgang mit 
Energie müssen hierzu selbstverständlich beitragen und sind auch unabdingbar - stellen aber 
im Rahmen dieses Programms kein eigenes Ziel dar.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 4 písm. d

(d) iné tretie krajiny, ak to dohody 
povoľujú.

(d) iné tretie krajiny, ak to dohody 
povoľujú a ak z toho pre 
konkurencieschopnosť EÚ vyplýva 
osobitný prospech.

Odôvodnenie

Eine Durchführung in Drittstaaten auch eine Chance darstellen und sollte deshalb nicht 
ausgeschlossen werden, muss aber auf den europäischen Mehrwert gestützt werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 5 odsek 1 pododsek 1a (nový)

Komisia bezodkladne a podrobne 
informuje Európsky parlament o týchto 
pracovných programoch.

Odôvodnenie

Die Berichtspflichten an das Europäische Parlament sollen gestärkt werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 6 názov

Typy implementačných opatrení Spoločné implementačné opatrenia
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Odôvodnenie

Es soll klargestellt werden, dass alle im CIP enthaltenen Instrumente gemeinsam von allen 
Programmteilen verwendet werden koennen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 6 odsek 1

1. Opatrenia na implementáciu 
pracovných programov sú najmä:

1. Nástroje, ktoré sa opisujú v 
nasledujúcich kapitolách I, II a II vždy v 
oddieli „Realizácia“, sú súčasťou 
spoločného súboru nástrojov rámcového 
programu. Môžu sa využívať aj na 
dosiahnutie cieľov iných častí programu.

a) finančné nástroje Spoločenstva pre 
SME;
b) siete spájajúce rôznych 
účastníkov;
c) pilotné projekty, trhové uplatnenie, 
projekty a iné opatrenia na podporu 
preberania inovácie;
d) analýzy politík, rozvoj a 
koordinácia so zúčastnenými krajinami;
e) zdieľanie informácií, šírenie a 
zvyšovanie povedomia;
f) podpora spoločným činnostiam 
členských štátov a regiónov;
g) verejné obstarávanie založené na 
technických podmienkach vypracovaných 
v spolupráci s členskými štátmi;
h) twinning medzi orgánmi na 
národnej a regionálnej úrovni.

Odôvodnenie

Eine Klarstellung war unbedingt notwendig. Eine Auflistung der gemeinsamen Instrumente ist 
daher nicht mehr notwendig.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 7 odsek 2a (nový)
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Komisia minimalizuje náklady na výkony 
uvedené v tomto článku do najvyššej 
možnej miery s cieľom zabezpečiť, aby čo 
najväčšia časť prostriedkov pripadla 
samotným subjektom, ktorých sa 
podporovanie konkurencieschopnosti a 
inovácie týka.

Odôvodnenie

Der Kommission muss ein angemessener Betrag für die technische Unterstützung zur 
Verfügung stehen, dieser muss aber moderat ausfallen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 8 odsek 5

5. Komisia oznámi hlavné výsledky 
priebežných a záverečných hodnotení 
rámcového programu a osobitných 
programov Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov.

5. Komisia oznámi výsledky priebežných a 
záverečných hodnotení rámcového 
programu a osobitných programov 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov.

Odôvodnenie

Über die Wichtigkeit einzelner Ergebnisse entscheiden die adressierten Institutionen selbst.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 9a (nový)

Článok 9a
Postup podávania žiadostí

1. Komisia vyvinie jednoduchý a 
nebyrokratický postup podávania žiadostí, 
ktorý účastníkom umožní nechať si 
prostredníctvom prvej štandardizovanej 
žiadosti v rozsahu maximálne dvoch strán 
(ďalej len „zjednodušený postup 
podávania žiadosti“) overiť možnosti 
podpory projektu, a to ešte pred 
predložením podrobných podkladov k 
žiadosti.
2. Lehota na poskytnutie stanoviska 
Komisie pri zjednodušenom postupe 
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podávania žiadosti sa stanovuje na šesť 
týždňov odo dňa prijatia prvej žiadosti.
3. Účastníkov, ktorí ihneď predložia 
úplnú dokumentáciu, nemožno odkázať 
na zjednodušený postup podávania 
žiadosti.
4. V rámci zjednodušeného postupu 
podávania žiadosti Komisia prizná 
dodatočnú dvojmesačnú lehotu na 
podanie žiadosti na predloženie podrobnej 
a úplnej dokumentácie k žiadosti, ktorá 
dovoľuje najmä malým a stredným 
podnikom, aby sa mohli zúčasniť 
podporných programov Európskej únie 
bez toho, aby pritom museli vynaložiť 
výrazné byrokratické úsilie.
5. Takýto postup platí pre všetky čiastkové 
programy celého rámcového programu 
vždy v prípade, že podporné prostriedky 
pridelí priamo Komisia. Toto neplatí pre 
finančné nástroje podľa článkov 16, 17 a 
18.

Odôvodnenie

Das Antragsverfahren muss für die Unternehmen einfach gestaltet sein, damit keine zu großen 
Hürden aufgebaut werden, die eine mögliche Nutzung der Innovationsförderung verhindern.
Insbesondere für KMUs ist ein vereinfachtes Verfahren sinnvoll, da unnötige Ausarbeitungen 
erspart werden können, sollte es zu einer Ablehnung der Förderung von Projekten kommen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 10 odsek 2 písm. b

(b) vytváranie priaznivého prostredia na 
spoluprácu MSP;

(b) vytváranie priaznivého prostredia na 
spoluprácu MSP, najmä v oblasti 
cezhraničnej spolupráce;

Odôvodnenie

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sollte im Bereich der KMU verstärkt werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 10 odsek 2 písm. e
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(e) hospodársku a administratívnu reformu 
spojenú s podnikaním a inováciou.

(e) hospodársku a administratívnu reformu 
spojenú s podnikaním a inováciou, najmä s 
cieľom odstrániť byrokratické prekážky 
pre MSP.

Odôvodnenie

Bürokratieabbau ist für die Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender Bedeutung.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 11 úvod

Činnosti, ktoré sa týkajú prístupu k 
financiám na začatie činnosti a rast MSP 
a na investície do inovačných aktivít, 
vrátane ekologickej inovácie môžu 
zahŕňať:

Činnosti, ktoré sa týkajú prístupu k 
financiám na začatie činnosti a rast MSP,
rozvoja inovačných aktivít vrátane 
ekologickej inovácie, ako aj 
internacionalizácie ich obchodnej 
činnosti, môžu zahŕňať:

Odôvodnenie

Der Förderzweck "Internationalisierung von KMU" sollte auch explizites Ziel der 
Finanzinstrumente sein. In der Geschäftspraxis werden Finanzierungen 
grenzüberschreitender Investitionsprojekte von KMU oftmals erschwert, da spezifische 
Zusatzrisiken der Auslandstätigkeit von KMU nicht geteilt werden können. Die 
Internationalisierung von KMU ist wegen ihres grenzüberschreitenden Charakters eine 
ureigene Aufgabe der EU und sollte somit auch finanziell - und nicht nur durch 
Beratungsdienste- gefördert werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 14 písm. c

(c) podporovanie rozvoja politiky 
a spolupráce medzi aktérmi, vrátane 
národných a regionálnych programových 
manažérov.

(c) podporovanie rozvoja politiky a 
spolupráce medzi aktérmi.

Odôvodnenie

Es sollen nicht Beratungsdienste und Consultingunternehmen, sondern innovationsorientierte 
Unternehmen gefördert werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 15 úvod
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Činnosti, ktoré sa týkajú hospodárskej a 
administratívnej reformy spojenej s 
podnikaním a inováciou, môžu zahŕňať:

Činnosti, ktoré sa týkajú hospodárskej a 
administratívnej reformy spojenej s 
podnikaním a inováciou, musia viesť k 
znižovaniu byrokracie a zlepšovaniu 
štruktúr pre MSP. Ak je táto podmienka 
splnená, možno zvažovať aj tieto 
opatrenia:

Odôvodnenie

Die Förderung von Wirtschafts- und Verwaltungsreformen muss immer dem Ziel von mehr 
Wettbewerbsfähigkeit dienen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 16 odsek 1

1. Finančné nástroje Spoločenstva sa 
používajú s cieľom zjednodušiť prístup 
k financiám pre MSP v určitých fázach ich 
životného cyklu: predštartovacia fáza, 
štartovacia fáza, rast podniku a prevod 
vlastníctva. Investície MSP do činností, 
akými sú technologický rozvoj, inovácia a 
technologický transfer, patria medzi 
nástroje.

1. Finančné nástroje Spoločenstva sa 
používajú s cieľom zjednodušiť prístup 
k financiám pre MSP v určitých fázach ich 
životného cyklu: založenie podniku 
(predštartovacia fáza), štartovacia fáza, 
rast podniku a prevod vlastníctva.
Investície MSP do činností, akými sú 
technologický rozvoj, inovácia a 
technologický transfer, ako aj do 
rozširovania ich obchodnej činnosti na 
cezhraničnej úrovni patria medzi 
nástroje.

Odôvodnenie

Die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft der Unternehmen im europäischen 
Binnenmarkt werden gestärkt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 17 odsek 2 pododsek 2

Prvá časť, nazývaná FRI1, pokrýva 
investovanie do počiatočného štádia 
(predštartovacia a štartovacia fáza).
Zameriava sa na investície do špeciálnych 
rizikových kapitálových fondov, ako sú 
fondy na počiatočný rozvoj, regionálne 
fondy, fondy zamerané na zvláštne sektory, 
technológie alebo VTD a fondy prepojené 

Prvá časť, nazývaná FRI1, pokrýva 
investovanie do počiatočného štádia 
(založenie podniku a štartovacia fáza). 
Zameriava sa na investície do špeciálnych 
rizikových kapitálových fondov, ako sú 
fondy na počiatočný rozvoj, regionálne 
fondy, fondy zamerané na zvláštne sektory, 
technológie alebo VTD a fondy prepojené 



PR\586132SK.doc PE 364.805v01-0013/29 PR\586132SK.doc

SK

s inkubátormi, ktoré poskytujú kapitál 
MSP. FRI môže taktiež spoluinvestovať do 
fondov a investičných prostriedkov 
propagovaných neformálnymi investormi.

s inkubátormi, ktoré poskytujú kapitál 
MSP. Môže investovať do fondov na 
propagáciu založenia, štartovacej fázy 
alebo prenosu technológie, ktoré založili 
výlučne alebo v prevažnej miere vlády 
a/alebo verejné (podporné) inštitúcie 
alebo ktoré poskytujú súkromným 
investorom v týchto fondoch osobitné 
výhody oproti verejným investorom, ak 
takéto fondy, respektíve projekty fungujú 
v súlade s pravidlami trhu. FRI môže 
taktiež spoluinvestovať do fondov 
a investičných prostriedkov propagovaných 
neformálnymi investormi a do pilotných 
projektov v oblasti prenosu technológie.

Odôvodnenie

The utilisation of the ETF Start-up Scheme, the predecessor of GIF 1 under MAP, was very 
low during the past years due to a lack of private investors raising the necessary 50 % of the 
capital invested in the respective fund. Therefore in order to make GIF 1 workable this time, 
it should also be opened for public investors.

GIF 1 should also operate in the field of technology transfer and should mainly concentrate 
on pilot projects as the existing financing gap in this area cannot be bridged with the CIP 
budget.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 17 odsek 2 a (nový)

2a. FRI1 a zároveň s tým aj oblasť 
poskytovania rizikového kapitálu pri 
založení podniku a v štartovacej fáze majú 
pri finančnom plánovaní prednosť.

Odôvodnenie

Gerade im Bereich der Vergabe von Risikokapital hat die EU enormen Nachholbedarf -
gleichzeitig ist hier eine große Hebelwirkung zu erwarten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 18 odsek 2 časť d

Štvrtá časť, d) sekuritizácia dlhových 
finančných portfólií MSP, mobilizuje 

Štvrtá časť, d) sekuritizácia dlhových 
finančných portfólií MSP, mobilizuje 
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dodatočné financie na dlhy MSP na 
základe príslušných dohôd o zdieľaní 
rizika s príslušnými inštitúciami. Podpora 
týchto transakcií je podmienená tým, že 
emisné inštitúcie, musia poskytnúť veľkú 
časť hotovosti pochádzajúcej 
z mobilizovaného kapitálu na nové pôžičky 
MSP na rozumné časové obdobie.

dodatočné financie na dlhy MSP na 
základe príslušných dohôd o zdieľaní 
rizika s príslušnými inštitúciami. Podpora 
týchto transakcií je podmienená tým, že 
emisné inštitúcie musia poskytnúť veľkú 
časť hotovosti pochádzajúcej 
z mobilizovaného kapitálu na nové pôžičky 
MSP na rozumné časové obdobie. Výška 
týchto opätovne poskytovaných úverov sa 
stanoví na základe výšky garantovaného 
portfóliového rizika a spolu s časovým 
obdobím sa dohodne osobitne s každým 
poskytovateľom úveru.

Odôvodnenie

Die Förderung der Verbriefung mit öffentlichen Mitteln dient dem Ziel, die Kreditvergabe an 
KMU zu erhöhen. Folglich sollten die Kreditgeber die neu gewonnene Liquidität zu einem 
Teil auch wieder für die Kreditvergabe an KMU verwenden. Eine sinnvolle Bezugsgröße 
könnte hier das Portfoliorisiko sein, das durch die Garantie der jeweiligen Tranche 
übernommen wurde. Die genaue Höhe und der Zeitraum sollten für jeden Kreditgeber 
entsprechend seiner Situation und der aktuellen Kreditnachfrage festgelegt werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 18 odsek 2 a (nový)

2a. Poskytovanie malých úverov a 
mikroúverov podľa odseku 2 druhej časti 
b) má v rámci FRI prednosť.

Odôvodnenie

Gerade im Bereich der Vergabe von Klein- und Kleinstkrediten gibt es einen besonders guten 
Leverage-Effekt, den es zu Nutzen gilt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 19 odsek 1 pododsek 2 písm. a

(a) zlepšuje investičnú a technologickú 
expertízu fondov investujúcich do 
inovačných MSP alebo MSP s veľkým 
rastovým potenciálom;

(a) zlepšuje technologickú expertízu 
investičných fondov alebo bánk
investujúcich do inovačných MSP alebo 
MSP s veľkým rastovým potenciálom;
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Odôvodnenie

Dort wo Bankensysteme noch nicht so gut entwickelt sind, ist es förderlich auch Banken 
einzubeziehen, die noch über keine Erfahrung im Bereich solcher Fonds verfügen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 20 odsek 2 pododsek 1

2. Na účely odseku 1 sa finančná podpora 
udeľuje sieťovým partnerom, ktorí 
poskytujú najmä tieto služby:

2. Na účely odseku 1 sa finančná podpora 
udeľuje sieťovým partnerom, ktorí 
poskytujú najmä tieto služby:

(-a) Vytváranie kontaktných miest pre celý 
rámcový program, v ktorých by 
záujemcovia a možní žiadatelia mohli 
získať rozsiahlu pomoc v súvislosti s 
možnosťami podpory rámcového 
programu  a inými možnosťami podpory a 
v ktorých by ich mohli odkázať na 
príslušné kontaktné osoby. Na tento účel 
by sa mala vyčleniť najväčšia časť 
finančných prostriedkov určených podľa 
tohto článku pre jednotlivé opatrenia.

(a) Služby pre informovanie, spätnú väzbu 
a obchodnú spoluprácu;

(a) Služby pre informovanie, spätnú väzbu 
a obchodnú spoluprácu;

(b) Služby na prenos inovácií, technológií a 
poznatkov;

(b) Služby na prenos inovácií, technológií a 
poznatkov;

(c) Služby, ktoré podporujú účasť MSP na 
rámcovom programe Spoločenstva pre 
VTD;

(c) Služby, ktoré podporujú účasť MSP na 
rámcovom programe Spoločenstva pre 
VTD;

(ca) Služby zamerané na spoluprácu, 
ktorých predmetom je zlepšovanie 
podpory konkurencieschopnosti a 
inovácie MSP výmenou poskytovateľov 
podpory.

Odôvodnenie

KMU und andere Antragsteller müssen die Möglichkeit erhalten, sämtliche Informationen 
zum Rahmenprogramm aus einer Hand zu erfahren.

Kooperationen zwischen Förderern sind entscheidend für Synergieeffekte hinsichtlich 
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit von KMU.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 20 odsek 3

3. Komisia vyberie sieťových partnerov 
prostredníctvom výzvy na predloženie 
návrhov podľa jednotlivých služieb 
uvedených v odseku 2 písm. a), b) a c). Po 
týchto výzvach na predloženie návrhov 
Komisia uzavrie dohodu o rámcovom 
partnerstve s vybranými sieťovými 
partnermi, ktorá presne stanoví typ 
ponúkaných činností, postup na udeľovanie 
grantu týmto partnerom a všeobecné práva 
a povinnosti každej strany. Rámcové 
partnerstvo môže pokrývať celé obdobie 
trvania programu.

3. Komisia vyberie sieťových partnerov 
prostredníctvom výzvy na predloženie 
návrhov podľa jednotlivých služieb 
uvedených v odseku 2 písm. a), b), c) a 
ca). Osobitný dôraz sa pritom kladie na 
primerané skúsenosti uchádzačov s 
prípravou a realizáciou podporných 
služieb pre podniky, najmä pre MSP, a to 
v oblasti cezhraničného rozširovania ich 
obchodnej činnosti. Po týchto výzvach na 
predloženie návrhov Komisia uzavrie 
dohodu o rámcovom partnerstve 
s vybranými sieťovými partnermi, ktorá 
presne stanoví typ ponúkaných činností, 
postup na udeľovanie grantu týmto 
partnerom a všeobecné práva a povinnosti 
každej strany. Rámcové partnerstvo môže 
pokrývať celé obdobie trvania programu.

Odôvodnenie

Die bereits bestehenden Erfahrungen sollte genutzt werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 20a (nový)

Článok 20a
Kvalita sietí

S cieľom zabezpečiť kvalitu sietí Komisia 
stanoví prísne podmienky na ich 
vytváranie. Osobitný dôraz sa pritom 
kladie na kvalitu poradenstva.

Odôvodnenie

Maßnahme zur Qualitätssicherung wichtig. Die Beratungsqualität der bestehenden Euro Info 
Centres (EIC) oder Innovation Relay Centres (IRC) muss deutlich übertroffen werden

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
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Článok 21 odsek 2

2. Skupina spolupracujúcich programov 
môže byť oprávnená na podporu 
Spoločenstva, ak:

2. Spoločné vykonávanie viacerých
programov môže byť oprávnené na 
podporu Spoločenstva, ak:

(a) sú tieto programy samostatne riadené 
verejnými orgánmi na národnej alebo 
subnárodnej úrovni; a

(a) sú tieto programy samostatne riadené 
verejnými orgánmi na národnej alebo 
subnárodnej úrovni.

(b) sú v nej začlenené najmenej tri 
krajiny; a

(b) Účastníci pochádzajú najmenej z 
dvoch krajín.

(c) sú tieto programy spravované 
prostredníctvom koordinácie alebo 
spoločne.

(c) Tieto programy sú spravované 
prostredníctvom koordinácie alebo 
spoločne.

Odôvodnenie

Einfachere und klarere Formulierung; der Zugang zu Fördermitteln muss vereinfacht werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 23 názov

Twinning medzi orgánmi na národnej a 
regionálnej úrovni

Twinning medzi orgánmi alebo neštátnymi 
organizáciami na národnej a regionálnej 
úrovni

Odôvodnenie

Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren Organisationen sollte eingeschlossen 
werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 23 odsek 1

1. S cieľom umožniť cielenú 
administratívnu spoluprácu sa môžu 
zavádzať twinningové činnosti na základe 
výziev na predloženie návrhov 
adresovaných národným kontaktným 
miestam. Tieto môžu následne určiť 
vedúceho experta alebo skupinu expertov 
na základe dohody s príslušnými 
národnými a regionálnymi orgánmi.

1. S cieľom umožniť cielenú 
administratívnu spoluprácu sa môžu 
zavádzať twinningové činnosti medzi 
orgánmi alebo neštátnymi organizáciami
na základe výziev na predloženie návrhov 
adresovaných národným kontaktným 
miestam. Tieto môžu následne určiť 
vedúceho experta alebo skupinu expertov 
na základe dohody s príslušnými 
národnými a regionálnymi orgánmi.
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Odôvodnenie

Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren Organisationen sollte eingeschlossen 
werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 23 odsek 2

2. Komisia preskúma pracovný plán 
vyhotovený vedúcim expertom alebo 
skupinami expertov a môže poskytnúť 
grant verejným správam.

2. Komisia preskúma pracovný plán 
vyhotovený vedúcim expertom alebo 
skupinami expertov a môže poskytnúť 
grant verejným správam alebo neštátnym 
organizáciám.

Odôvodnenie

Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren Organisationen sollte eingeschlossen 
werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 23 odsek 3

3. Twinningové činnosti môžu byť 
sprevádzané hlavnými podpornými 
službami Komisie.

3. Orgány alebo neštátne organizácie, 
ktorým sa grant poskytuje, sa musia 
usilovať o znižovanie byrokracie a 
vytváranie lepších rámcových podmienok 
pre MSP. Vo svojej žiadosti musia uviesť, 
akým spôsobom chcú tento cieľ 
dosiahnuť.

Odôvodnenie

Ziel ist die Förderung der Innovationen im unternehmerischen Bereich, daher sollten die 
Mittel hierauf beschränkt sein. Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren 
Organisationen kann dies unterstützen.

Es ist wichtig den Behörden und Organisationen die Ziele des Programms deutlich vor Augen 
zu halten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 24 odsek 1
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Komisia zaručuje nasledovné: 1. Komisia pravidelne uskutočňuje tieto 
opatrenia:

Odôvodnenie

Damit ist eine Kontrolle des Programms und laufende Information über die Umsetzung und 
Wirkung sichergestellt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 24 písm. b

(b) prípravu analýzy dopadov opatrení 
Spoločenstva na konkurencieschopnosť 
podnikov;

(b) prípravu analýzy účinkov opatrení 
Spoločenstva na konkurencieschopnosť 
podnikov. Výsledky analýz sa zverejnia;

Odôvodnenie

Damit ist eine Kontrolle des Programms und laufende Information über die Umsetzung und 
Wirkung sichergestellt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 25 odsek 1a (nový)

Definíciu cieľov a priorít treba 
formulovať tak, aby bolo naďalej možné 
prispôsobiť ich budúcemu vývoju a 
novým ťažiskovým témam. Pravidlá a 
kritériá sa vypracovávajú spoločne so 
zúčastnenými stranami, pričom musia byť 
pre všetkých účastníkov transparentné, 
jasne zrozumiteľné a pochopiteľné.

Odôvodnenie

Nur eine flexible Gestaltung des Programms garantiert eine bestmögliche Nutzung der 
Budgetmittel über den relativ langen Zeitraum von sieben Jahren. Eine Umwidmung der 
Finanzinstrumente auf andere Verwendungszwecke vor dem Hintergrund neuer 
Entwicklungen muss möglich bleiben. Dabei müssen die Kriterien realitätsnah gestaltet und 
für alle Interessenten und Beteiligten transparent sein. Dies erleichtert eine gute und Erfolg 
versprechende Antragstellung und Nutzung des betreffenden Instrumentes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 26 odsek 3
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3. Činnosti uvedené v odseku 2 sa 
vykonávajú s osobitným dôrazom na 
propagovanie a zvyšovanie povedomia o 
príležitostiach výhodách, ktoré IKT prináša 
občanom a podnikateľskej sfére.

3. Činnosti uvedené v odseku 2 majú klásť 
menší dôraz na propagovanie a zvyšovanie 
povedomia o príležitostiach a výhodách, 
ktoré IKT prináša občanom 
a podnikateľskej sfére, a vo väčšej miere 
majú podporovať priamo inovačnú 
kapacitu a konkurencieschopnosť MSP.

Odôvodnenie

Sensibilisierung ist gegenüber eigentlicher Innovation nachrangig.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 30 odsek 2 a (nový)

Táto časť programu má posilniť najmä 
konkurencieschopnosť a inovačnú 
kapacitu MSP,  ktoré majú priamo 
využívať najväčšiu časť prostriedkov 
určených na čiastkový program IKT.

Odôvodnenie

KMU sind die eigentlichen Treiber der Wettbewerbsfähigkeit und Innovation.
Konsequenterweise sollten sie auch hauptsächlich mit der Umsetzung des Programmes 
beauftragt werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 31 odsek 2 pododsek 2

Spoločenstvo môže na rozpočet projektov 
uvedených v ods. 1 bod a udeliť grant do 
maximálnej výšky 50 % z ich celkových 
nákladov. Orgány verejného sektora môžu 
získať 100 % úhradu dodatočných 
nákladov.

Spoločenstvo môže na rozpočet projektov 
uvedených v ods. 1 bod a) udeliť grant do 
maximálnej výšky 50 % z ich celkových 
nákladov.

Odôvodnenie

Die Gleichbehandlung aller Zuschüsse in Höhe von 50 % fördert das Eigeninteresse an einer 
sachgerechten Durchführung des Programms. 100%ige Zuschüsse fördern die Anreize zum 
Missbrauch von öffentlichen Geldern.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36



PR\586132SK.doc PE 364.805v01-0021/29 PR\586132SK.doc

SK

Článok 31 odsek 3 pododsek 2

Príspevok od Spoločenstva na opatrenia 
uvedené v ods. 1 bod b sa obmedzuje na 
priame náklady považované za 
nevyhnutné alebo primerané na dosiahnutie 
špecifických cieľov akcie.

Príspevok od Spoločenstva na opatrenia 
uvedené v ods. 1 bod b) sa obmedzuje na 
50 % priamych nákladov považovaných za 
nevyhnutné alebo primerané na dosiahnutie 
špecifických cieľov akcie.

Odôvodnenie

Die Gleichbehandlung aller Zuschüsse in Höhe von 50 % fördert das Eigeninteresse an einer 
sachgerechten Durchführung des Programms.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 33 úvod

Na podporu analýzy, rozvoja a koordinácie 
politík so zúčastnenými krajinami sa 
realizujú nasledovné akcie:

Ak možno konštatovať priamy prospech 
pre konkurencieschopnosť a inovačnú 
kapacitu MSP, na podporu analýzy, 
rozvoja a koordinácie politík sa po dohode
so zúčastnenými krajinami realizujú tieto
akcie:

Odôvodnenie

CIP soll hauptsächlich der Wettbwerbs- und Innovationsfähigkeit der KMU dienen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 34 odsek 1 úvod

1. Na podporu zavedenia programu alebo 
prípravy budúcich aktivít sa realizujú 
nasledovné akcie:

1. Ak možno konštatovať priamy prospech 
pre konkurencieschopnosť a inovačnú 
kapacitu MSP, na podporu zavedenia 
programu alebo prípravy budúcich aktivít 
sa realizujú tieto akcie:

Odôvodnenie

CIP soll hauptsächlich der Wettbwerbs- und Innovationsfähigkeit der KMU dienen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 36 odsek 1 a (nový)
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Definíciu cieľov a priorít treba 
formulovať tak, aby bolo naďalej možné 
prispôsobiť ich budúcemu vývoju a 
novým ťažiskovým témam. Pravidlá a 
kritériá sa vypracovávajú spoločne so 
zúčastnenými stranami, pričom musia byť 
pre všetkých účastníkov transparentné, 
jasne zrozumiteľné a pochopiteľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Kapitola III názov

Program „Inteligentná energia - Európa“ Program „Inteligentná energia a 
technológia - Európa“

Odôvodnenie

Die Änderung des Titels macht die Bedeutung von Technologie für die Programmziele 
deutlich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 37 odsek 2 písm. b

(b) propagáciu nových a obnoviteľných 
zdrojov energie a podporu pre 
diverzifikáciu energie;

(b) propagáciu nových, obnoviteľných a
existujúcich zdrojov energie a podporu pre 
diverzifikáciu energie; podpora 
existujúcich zdrojov energie sa 
uskutočňuje len v prípade, že je zrejmé, že 
prispieva k rastúcej kvalite životného 
prostredia alebo efektívnosti  využívania;

Odôvodnenie

Die Ausklammerung aller bestehender Energiequellen vergibt die Chance auch hier Effizienz 
oder Umweltgewinne zu erzielen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 38 písm. b

b) vo všetkých členských štátoch 
povzbudzovať investície do nových 
a najvýkonnejších technológií v oblasti 
efektívneho hospodárenia s energiou, 
obnoviteľných zdrojov energie 

b) vo všetkých členských štátoch 
povzbudzovať investície do nových 
a najvýkonnejších technológií v oblasti 
efektívneho hospodárenia s energiou, 
obnoviteľných zdrojov energie 
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a energetickej diverzifikácie vrátane 
dopravy premosťovaním priepasti medzi 
úspešným predvedením inovačných 
technológií a ich účinným umiestnením na 
trh v širokom rozsahu za účelom posilnenia 
investícií vo verejnom aj súkromnom 
sektore, propagácie kľúčových 
strategických technológií, zníženia 
nákladov, zvýšenia trhovej skúsenosti 
a prispenia ku zníženiu finančných rizík 
a iných pozorovaných rizík a prekážok, 
ktoré brzdia tento druh investícií;

a energetickej diverzifikácie za 
predpokladu zachovania existujúcich 
čistých zdrojov energie vrátane dopravy 
premosťovaním priepasti medzi úspešným 
predvedením inovačných technológií a ich 
účinným umiestnením na trh v širokom 
rozsahu za účelom posilnenia investícií vo 
verejnom aj súkromnom sektore, 
propagácie kľúčových strategických 
technológií, zníženia nákladov, zvýšenia 
trhovej skúsenosti a prispenia ku zníženiu 
finančných rizík a iných pozorovaných 
rizík a prekážok, ktoré brzdia tento druh 
investícií;

Odôvodnenie

Eine Diversifizierung der Energieversorgung reduziert die Abhängigkeit von nur einer 
einzigen Energiequelle. Bei der Wahl der einzelnen Bestandteile des Energiemixes sollte 
jedoch auch den Energiequellen Rechnung getragen werden, die bereits einen Beitrag zur 
Erreichung der Kyoto-Ziele leisten und die die Energieversorgung bei Versorgungsausfall 
erneuerbarer Energiequellen sicherstellen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 39 písm. b

b) podporovanie prípravy 
legislatívnych opatrení a ich uplatnenia.

b) podporovanie prípravy 
legislatívnych opatrení a ich uplatnenia, ak 
sú zamerané na zvyšovanie 
konkurencieschopnosti alebo podporu 
inovácie a nepredstavujú žiadne nové 
prekážky pre energetické podniky.

Odôvodnenie

Die Unterstützung im Bereich Gesetzgebung muss den allgemeinen Zielen des CIP 
unterworfen werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 40 písm. a

a) propagáciu nových a obnoviteľných 
zdrojov pre centralizovanú a 
decentralizovanú výrobu elektrickej 
energie a tepla a podporovanie 

a) propagáciu nových a obnoviteľných 
zdrojov pre centralizovanú a 
decentralizovanú výrobu elektrickej 
energie a tepla a podporovanie 



PR\586132SK.doc PE 364.805v01-0024/29 PE 364.805

SK

diverzifikácie zdrojov energie s výnimkou 
akcií, na ktoré sa vzťahuje článok 41;

diverzifikácie zdrojov energie za 
predpokladu zachovania existujúcich 
čistých zdrojov energie s výnimkou akcií, 
na ktoré sa vzťahuje článok 41;

Odôvodnenie

Eine Diversifizierung der Energieversorgung reduziert die Abhängigkeit von nur einer 
einzigen Energiequelle. Bei der Wahl der einzelnen Bestandteile des Energiemixes sollte 
jedoch auch den Energiequellen Rechnung getragen werden, die bereits einen Beitrag zur 
Erreichung der Kyoto-Ziele leisten und die die Energieversorgung bei Versorgungsausfall 
erneuerbarer Energiequellen sicherstellen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 40 písm. b

b) začlenenie nových a obnoviteľných 
zdrojov energie do miestneho prostredia 
a energetických systémov;

b) začlenenie nových, obnoviteľných 
a už existujúcich zdrojov energie do 
miestneho prostredia a energetických 
systémov;

Odôvodnenie

Bei der Wahl der einzelnen Bestandteile des Energiemixes sollte jedoch auch den 
Energiequellen Rechnung getragen werden, die bereits einen Beitrag zur Erreichung der 
Kyoto-Ziele leisten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 45 odsek 1a (nový)

Pravidlá, ustanovenia a kritériá sa 
vypracovávajú spoločne so zúčastnenými 
stranami, pričom musia byť pre všetkých 
účastníkov transparentné, jasne 
zrozumiteľné a pochopiteľné.

Odôvodnenie

Klare und transparente Regeln, Bestimmungen und Kriterien erleichtern die Einreichung von 
qualitativ guten und Erfolg versprechenden Vorschlägen durch die Interessenten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
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Článok 46a (nový)

Článok 46a
Strategické riadenie rámcového programu
Komisia a RVPPI uvedený v článku 46 
prevezmú strategické riadenie rámcového 
programu. Riadenie pritom zahŕňa najmä 
regulovanie, prípadne preskupenie 
prostriedkov a zoradenie jednotlivých 
podporných možností podľa dôležitosti, ak 
sú takéto možnosti potrebné.

Odôvodnenie

Die Generaldirektion Unternehmen der Kommission besitzt das direkteste Verhältnis zu den 
eigentlichen Trägern von Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, den KMU. Daher sollte der 
GD Unternehmen auch eine Führungsrolle zukommen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha II odsek 1 bod Da (nový)

Da. Vyčlenenie rozpočtových prostriedkov 
na finančné nástroje
Celkový indikatívny rozpočet pridelený na 
finančné nástroje Spoločenstva pre MSP 
sa delí takto: minimálne 65 % na Fond na 
podporu rýchlorastúcich a inovačných 
MSP (FRI), pričom táto čiastka sa 
rovnakým dielom rozdelí pre FRI1 a 
FRI2, a maximálne 35 % pre záručný 
fond pre MSP (ZFMSP).

Odôvodnenie

Die Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen beim Zugang von 
öffentlich ausgeschriebene Aufträge in Europa eröffnet den Unternehmen zusätzliche 
Geschäftsmöglichkeiten und fördert den Wettbewerb und die Nutzung des europäischen 
Binnenmarktes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha II odsek 2 bod C odsek 2

GIF 1

FRI 1 investuje do sprostredkovateľských 

GIF 1

FRI 1 investuje do sprostredkovateľských 
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kapitálových fondov pre rizikové 
podnikanie investujúcich do MSP, ktoré 
nemajú viac ako 10 rokov, začínajúc 
zvyčajne od fázy pred-A (predštartovacia) 
a A (štartovacia) a, ak je to potrebné, 
poskytujúcich sprievodné investície. 
Súhrnná investícia do 
sprostredkovateľského kapitálového fondu 
pre rizikové podnikanie dosahuje 
maximálne 25 % celkového kapitálu v 
príslušnom fonde alebo až 50 % pre nové 
fondy schopné zohrať rolu výnimočne 
silného činiteľa v rozvoji trhov s rizikovým 
kapitálom pre špecifickú technológiu alebo 
v určitom regióne ako aj finančných 
obchodných prostriedkov od neformálnych 
investorov (Business Angels). Súhrnná 
investícia do sprostredkovateľského fondu 
pre rizikový kapitál dosahuje 50 % 
v prípadoch, keď sa investícia fondu 
zameriava na MSP činné v oblasti 
ekologickej inovácie. Najmenej 50 % 
kapitálu investovaného do niektorého 
fondu poskytujú investori, ktorí konajú za 
normálnych trhových podmienok (v súlade 
s „princípom investora v trhovom 
hospodárstve"), bez ohľadu na právny 
charakter a vlastnícku štruktúru investorov, 
ktorí poskytujú túto časť kapitálu. 
V jednotlivých fondoch žiaden záväzok 
nepresiahne 30 miliónov eur. FRI1 môže 
spoluinvestovať s vlastnými zdrojmi EIF 
alebo so zdrojmi pod mandátom EIB alebo 
inými zdrojmi spravovanými EIF.

kapitálových fondov pre rizikové 
podnikanie investujúcich do MSP, ktoré 
nemajú viac ako 10 rokov, začínajúc 
zvyčajne od fázy pred-A (predštartovacia) 
a A (štartovacia) a, ak je to potrebné, 
poskytujúcich sprievodné investície. 
Súhrnná investícia do 
sprostredkovateľského kapitálového fondu 
pre rizikové podnikanie dosahuje 
maximálne 25 % celkového kapitálu v 
príslušnom fonde alebo až 50 % pre nové 
fondy schopné zohrať rolu výnimočne 
silného činiteľa v rozvoji trhov s rizikovým 
kapitálom pre špecifickú technológiu alebo 
v určitom regióne ako aj finančných 
obchodných prostriedkov od neformálnych 
investorov (Business Angels). Súhrnná 
investícia do sprostredkovateľského fondu 
pre rizikový kapitál dosahuje 50 % 
v prípadoch, keď sa investícia fondu 
zameriava na MSP činné v oblasti 
ekologickej inovácie. Najmenej 50 % 
kapitálu investovaného do niektorého 
fondu poskytujú investori, ktorí konajú za 
normálnych trhových podmienok (v súlade 
s „princípom investora v trhovom 
hospodárstve"), bez ohľadu na právny 
charakter a vlastnícku štruktúru investorov, 
ktorí poskytujú túto časť kapitálu. Cieľom 
je pritom v čo najväčšej miere zapojiť 
súkromných investorov. V jednotlivých 
fondoch žiaden záväzok nepresiahne 30 
miliónov eur. FRI1 môže spoluinvestovať s 
vlastnými zdrojmi EIF alebo so zdrojmi 
pod mandátom EIB alebo inými zdrojmi 
spravovanými EIF.

Odôvodnenie

Die Nutzung des ETF Start-up Schemes, des Vorläufers von GIF1, unter MAP erwies sich als 
unzureichend. Grund war ein Mangel an privaten Investoren, welche die vorgeschriebenen 50 
% des Kapitals zur Verfügung stellen müssen. Folglich sollte im Unterschied zu MAP unter 
CIP eine Öffnung für öffentliche Investoren -wie hier im Kommissionstext vorgeschlagen -
unter Einbeziehung einer möglichst großen Anzahl an privaten Investoren erprobt werden, 
um eine bessere Nutzung von GIF 1 zu erzielen.



PR\586132SK.doc PE 364.805v01-0027/29 PR\586132SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha III písm. a zarážka 7a (nová)

- podporovanie MSP v ich prístupe k 
verejným objednávkam zverejneným na 
celoeurópskej úrovni.

Odôvodnenie

Die Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen beim Zugang von 
öffentlich ausgeschriebene Aufträge in Europa eröffnet den Unternehmen zusätzliche 
Geschäftsmöglichkeiten und fördert den Wettbewerb und die Nutzung des europäischen 
Binnenmarktes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha III písm. c zarážka 2

- pomáhanie MSP pri určovaní ich potrieb 
v oblasti RTD a pri hľadaní partnerov 
s podobnými potrebami v oblasti VTD;

- pomáhanie MSP pri určovaní ich potrieb 
v oblasti VTD a pri hľadaní partnerov 
s podobnými potrebami v oblasti VTD, ako 
aj pri spostredkovaní, respektíve hľadaní 
poskytovateľov v rámci VTD;

Odôvodnenie

Die KMU brauchen auch eine abschließende Betreuung bei der Suche nach FTE-
Dienstleistern.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha III písm. c a (nové)

ca. Výmena na účel zlepšovania podpory 
MSP
- zhromažďovanie, hodnotenie a prenos 
zámerov a poznatkov na účely finančnej a 
nefinančnej podpory MSP, okrem iného 
pri začleňovaní prostriedkov 
Spoločenstva, s cieľom rozvíjať inovačné 
nástroje a modely na podporu MSP. Toto 
zhromažďovanie, hodnotenie a prenos je  
podporované prostredníctvom databázy a 
uskutočňuje sa na báze internetu.
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Odôvodnenie

Resultiert aus Aenderungsantrag zu Art. 20 d.
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EXPLANATORY STATEMENT

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.


