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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodajka vítá návrh programu Horizont Evropa, který předložila Komise, a navýšené 
financování, zejména pro inovace v oblasti potravin a přírodních zdrojů. Program Horizont 
Evropa je hlavním prvkem pro oživení konkurenceschopnosti EU na globální úrovni a pro 
podporu hospodářského růstu EU. Tento program, který je zaměřen na podporu vědeckých 
průlomových objevů a inovativních produktů a služeb, pomůže Evropě řešit současné výzvy, 
jako je změna klimatu, a zároveň vytvoří nové obchodní příležitosti.

Přidělené finanční prostředky ve výši 10 miliard EUR jsou velmi zapotřebí ke splnění cílů 
udržitelného rozvoje OSN, jako je cíl č. 2 – vymýcení hladu. Zpravodajka trvá na tom, aby 
byly finanční prostředky zachovány alespoň na navrhované úrovni 10 miliard EUR. Pokud se 
však má celkový rozpočet programu Horizont Evropa zvýšit, musí se úměrně zvýšit finanční 
prostředky pro klastr Potraviny a přírodní zdroje. 

Zpravodajka se domnívá, že výbor AGRI může poskytnout nejcennější příspěvek k pátému 
klastru „Potraviny a přírodní zdroje“, který se zabývá konkrétně otázkami spojenými se 
zemědělstvím. Navrhuje tedy doplnit název o slovo „zemědělství“. Zpravodajka připomíná, 
že klastry druhého pilíře „Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu“ nejsou oddělené, 
ale všechny navzájem přispívají ke svým zvláštním oblastem. Kromě toho poukazuje na 
význam základního výzkumu financovaného v rámci prvního pilíře „Otevřená věda“, neboť 
tento výzkum také hraje důležitou úlohu v postupu tvorby inovací pro oběhovou 
bioekonomiku, která je krokem vpřed od oběhového hospodářství.

Sedm oblastí příspěvku uvedených v pátém klastru se týká hlavních prvků přispívajících k 
inovacím, pokud jde o potraviny a přírodní zdroje. Zpravodajka by přesto chtěla připomenout, 
že omezení rozsahu pouze na moře a oceány, jak je navrženo u oblasti č. 4, ponechává mimo 
oblast působnosti sladké vody. Zpravodajka by také do daného kontextu ráda doplnila sladké 
vody, neboť jsou důležitou součástí vodního území. Vítá skutečnost, že mezi oblasti 
intervence bylo doplněno lesnictví, neboť je výborným příkladem podpory oběhové 
bioekonomiky.

Víceleté strategické plánování, ve kterém je třeba zohlednit součinnost s dalšími programy 
EU, zajistí jednotné provedení cílů programu Horizont Evropa na programové úrovni. 
Zpravodajka považuje za zásadní, aby byla zajištěna součinnost a aby byly například do 
pátého klastru začleněny specifické cíle společné zemědělské politiky. Přesto by ráda 
zdůraznila, že i tyto cíle by měly být harmonizovány a přidělené rozpočty by v rámci různých 
politických programů měly zůstat oddělené. 

Zpravodajka navrhuje úkol pro druhý pilíř. Je jím „dosažení uhlíkově neutrálních, odolných a 
výživných potravinových systémů s nulovým odpadem do roku 2035“. Tento úkol, který 
mohou podpořit jiné klastry, má velký vedlejší potenciál vytvářet inovace v různých 
odvětvích. Evropa potřebuje nalézt alternativní způsoby přechodu na zemědělství inteligentní 
z hlediska klimatu a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Jedním z klíčových prvků je 
snížit množství odpadu, případně zastavit jeho vznik, a účinně využívat vedlejší toky a odpad 
z průmyslových výrobních řetězců.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na význam boje proti 
změnám klimatu v souladu se závazky 
Unie k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN tento zvláštní 
program přispěje k začlenění opatření v 
oblasti klimatu a k dosažení celkového cíle, 
aby 25 % výdajů z rozpočtu EU šlo na 
podporu cílů v oblasti klimatu. 
Předpokládá se, že opatření v rámci tohoto 
zvláštního programu přispějí 35 % 
celkového finančního krytí zvláštního 
programu k cílům v oblasti klimatu. 
Během přípravy a provádění zvláštního 
programu budou identifikována relevantní 
opatření, která budou znovu posouzena 
během příslušných hodnocení a přezkumů.

(5) S ohledem na význam boje proti 
změnám klimatu v souladu se závazky 
Unie k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN tento zvláštní 
program přispěje k začlenění opatření v 
oblasti klimatu a k dosažení celkového cíle, 
aby 25 % výdajů z rozpočtu EU bylo 
vynakládáno na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Předpokládá se, že tento zvláštní 
program přispěje 35 % svého celkového 
finančního krytí k plnění cílů v oblasti 
klimatu. Během přípravy a provádění 
zvláštního programu budou v konzultaci s 
příslušnými zúčastněnými stranami a 
organizacemi občanské společnosti
identifikována relevantní opatření, která 
budou znovu posouzena během příslušných 
hodnocení a přezkumů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Opatření v rámci zvláštního 
programu by měla být využívána k tomu, 
aby přiměřeně řešila selhání trhu nebo 
suboptimální investiční situace, aniž by 
zdvojovala nebo vytlačovala soukromé 
financování, a měla by mít jasnou 
evropskou přidanou hodnotu.

(6) Opatření v rámci zvláštního 
programu by měla být využívána k tomu, 
aby přiměřeně řešila selhání trhu, zejména 
prostřednictvím výzkumu a inovací 
zaměřených na sociálně-ekonomické 
výzvy, do nichž neplynou optimální 
investice, a aby šířila informace 
o možnostech financování, aniž by 
zdvojovala nebo vytlačovala soukromé 
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financování, a měla by mít jasnou 
evropskou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k významnému 
příspěvku, který by výzkum a inovace 
měly přinést při řešení problémů v oblasti
potravin, zemědělství, rozvoji venkova a 
v bioekonomice, a za účelem využití 
odpovídajících příležitostí ve výzkumu a 
inovacích v těsném spolupůsobení 
se společnou zemědělskou politikou budou 
relevantní opatření v rámci zvláštního 
programu na období 2021–2027 podpořena 
částkou 10 miliard EUR pro klastr 
„Potraviny a přírodní zdroje“.

(7) Vzhledem k významnému 
příspěvku, který by výzkum a inovace 
měly přinést při řešení problémů týkajících 
se potravin, zemědělství, rozvoje venkova a 
biohospodářství, a za účelem využití 
odpovídajících příležitostí ve výzkumu a 
inovacích a metod jejich realizace
v zemědělství v těsném spolupůsobení 
se společnou zemědělskou politikou budou 
relevantní opatření v rámci zvláštního 
programu na období 2021–2027 podpořena 
částkou 10 miliard EUR vyčleněnou pro 
klastr „Potraviny a přírodní zdroje“. 
Konstatuje, že důležitým nástrojem ke 
zvyšování výnosů a produktivity 
i k zajištění udržitelné budoucnosti pro 
zemědělství je přesné zemědělství.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dokončení jednotného digitálního 
trhu a rostoucí příležitosti ze sbližování 
digitálních a fyzických technologií 
vyžadují zvýšení investic. Program 
Horizont Evropa k tomuto úsilí přispěje 
významným zvýšením výdajů na hlavní 
činnosti digitálního výzkumu a inovací ve 
srovnání s rámcovým programem pro 
výzkum a inovace Horizont 20206. To by 
mělo zajistit, aby Evropa zůstala na čele 
globálního výzkumu a inovací v digitální 

(8) Dokončení jednotného digitálního 
trhu a rostoucích příležitostí plynoucích ze 
sbližování digitálních a fyzických 
technologií vyžadují zvýšení investic a 
lepší přístup k programům financování, a 
to pomocí lepší komunikace. Program 
Horizont Evropa k tomuto úsilí přispěje 
významným zvýšením výdajů na hlavní 
činnosti digitálního výzkumu a inovací ve 
srovnání s rámcovým programem pro 
výzkum a inovace Horizont 20206. To by 
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oblasti. mělo zajistit, aby Evropa zůstala na čele 
globálního výzkumu a inovací v digitální 
oblasti.

_________________ _________________

6 Sdělení Komise „Nový, moderní víceletý 
finanční rámec pro Evropskou unii, která 
efektivně naplňuje své priority po roce 
2020“ uvádí částku 13 miliard EUR 
vyčleněnou na hlavní digitální činnosti v 
rámcovém programu pro výzkum a inovace 
Horizont 2020 (https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

6 Sdělení Komise „Nový, moderní víceletý 
finanční rámec pro Evropskou unii, která 
efektivně naplňuje své priority po roce 
2020“ uvádí částku 13 miliard EUR 
vyčleněnou na hlavní digitální činnosti v 
rámcovém programu pro výzkum a inovace 
Horizont 2020 (https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Zvláštní program by měl usilovat 
o větší zapojení příslušných 
zainteresovaných stran a občanské 
společnosti do všech svých fází, včetně do 
vymezení a provádění výzkumného 
programu a související komunikace.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posílení a šíření excelence; a) upevnění evropské vědecké 
základny a posílení a šíření excelence;

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) propojení a rozvoj výzkumných 
infrastruktur v celém Evropském 
výzkumném prostoru;

c) propojení a rozvoj výzkumných 
infrastruktur v celém Evropském 
výzkumném prostoru a podpoření jejich 
široké a snadné dostupnosti;

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posílení vazby mezi výzkumem 
a inovacemi a dalšími politikami, včetně 
cílů udržitelného rozvoje;

i) posílení vazby mezi výzkumem,
inovacemi a vzděláváním a dalšími 
politikami, včetně cílů udržitelného 
rozvoje;

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) zapojení občanů a konečných 
uživatelů do procesů spolunavrhování a 
spoluvytváření;

k) účinné zapojení občanů, 
příslušných zúčastněných stran
a konečných uživatelů do společného 
navrhování a vytváření, čímž se posílí 
přístup orientovaný na více subjektů;

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) zlepšení komunikace ve vědě; l) zlepšení komunikace ve vědě
a možností financování, aby si společnost 
a politické subjekty začaly více 
uvědomovat potenciál slibných 
vznikajících nástrojů a technologií;
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Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) zlepšování dovedností pro inovace; n) zlepšování dovedností potřebných 
pro výzkum a inovace;

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) klastr „Potraviny a přírodní zdroje“ 
popsaný v příloze I pilíři II oddíle 5;

e) klastr „Potraviny, zemědělství a 
přírodní zdroje“ popsaný v příloze I pilíři II 
oddíle 5;

(Změna názvu klastru „Potraviny a 
přírodní zdroje“ na  „Potraviny, 
zemědělství a přírodní zdroje“ se uplatní 
v celém textu.)

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každou misi může být zřízen 
výbor pro mise. Je složena z přibližně 15
osob na vysoké úrovni, včetně zástupců 
příslušných konečných uživatelů. Výbor 
pro mise poskytuje poradenství týkající se 
těchto záležitostí:

1. Pro každou misi může být zřízen 
výbor pro mise. Je složena z přibližně 10 
až 20 osob na vysoké úrovni, včetně 
zástupců příslušných organizací občanské 
společnosti a konečných uživatelů, 
zúčastněných stran a akademických 
odborníků z různých oborů, kteří mají 
znalosti o pracovním tématu mise. Každý 
výbor pro mise bude zřízen na základě 
otevřené výzvy k předkládání návrhů 
kandidátů, nebo výzvy k vyjádření zájmu. 
Výbor pro mise poskytuje poradenství 
týkající se těchto záležitostí:
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Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výbor ERI je složen z 15 až 20 osob 
na vysoké úrovni z různých částí 
evropského inovačního ekosystému, včetně 
podnikatelů, zástupců vedení společností, 
investorů a výzkumných pracovníků. 
Přispívá k informačním aktivitám, přičemž 
členové výboru ERI usilují o zvýšení 
prestiže značky ERI.

Výbor ERI je složen z 15 až 20 osob 
na vysoké úrovni z různých částí 
evropského inovačního ekosystému, včetně 
podnikatelů, zástupců vedení společností, 
investorů, akademických odborníků
a výzkumných pracovníků. Přispívá 
k informačním aktivitám, přičemž členové 
výboru ERI usilují o zvýšení prestiže 
značky ERI.

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Příloha I – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategické plánování podpoří intenzivní 
zapojení občanů a organizací občanské 
společnosti ve všech fázích výzkumu 
a inovací, společnou tvorbu znalostí a 
účinné prosazování rovnosti žen a mužů 
včetně začlenění genderového rozměru do 
obsahu výzkumu a inovací a zajistí 
a podpoří dodržování nejvyšších norem v 
oblasti etiky a integrity.

Strategické plánování podpoří intenzivní 
zapojení občanů a občanské společnosti jak 
do samotného procesu strategického 
plánování, tak i do všech ostatních fází
výzkumu a inovací, včetně přípravy 
programu. Za tímto účelem bude navázán 
strukturovaný dialog s občanskou 
společností. Strategické plánování rovněž 
podpoří společnou tvorbu znalostí a účinné 
prosazování rovnosti žen a mužů, včetně 
začlenění genderového rozměru do obsahu 
výzkumu a inovací, a zajistí a podpoří 
odpovědný výzkum a inovace a dodržování 
nejvyšších etických norem a požadavků 
kladených na bezúhonnost.

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Příloha I – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude zahrnovat rozsáhlé konzultace 
a dialogy s členskými státy, v příslušných 
případech s Evropským parlamentem a s 
různými zúčastněnými stranami o 
prioritách včetně misí v rámci pilíře 
„Globální výzvy a konkurenceschopnost 
průmyslu“ a o vhodných typech akcí, které 
by se měly použít, zejména evropských 
partnerstvích.

Bude zahrnovat rozsáhlé konzultace 
a dialogy s členskými státy, Evropským 
parlamentem a různými zúčastněnými 
stranami o prioritách, včetně misí v rámci 
pilíře „Globální výzvy a 
konkurenceschopnost průmyslu“, a o 
vhodných typech akcí, které by se měly 
použít, zejména evropských partnerstvích. 
Tyto konzultace by měly podpořit diskusi 
se soukromým sektorem v zájmu jeho 
účinnějšího zapojení a efektivnějšího 
využití soukromých investic, což pomůže 
vytvářet inovace, které budou potenciálně 
využitelné v praxi.

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Příloha I – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude zajištěna vhodná podpora 
mechanismů pro sdělování programu 
potenciálním uchazečům (např. národních 
kontaktních míst).

Bude zajištěna vhodná podpora 
mechanismů pro poskytování informací 
o programu potenciálním uchazečům a 
občanům pomocí osvětových kampaní a 
dalších propagačních činností (např. 
národních kontaktních míst).

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Příloha I – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise bude také v souvislosti 
s programem Horizont Evropa provádět 
informační a komunikační činnosti na 
propagaci toho, že výsledky byly získány 
za přispění financování z EU. Snahou bude 
také zvýšit povědomí veřejnosti 
o důležitosti výzkumu a inovací a širším 
dopadu a významu výzkumu a inovací 
financovaných z EU, např. prostřednictvím 

Komise bude také v souvislosti 
s programem Horizont Evropa provádět 
informační a komunikační činnosti, 
v jejichž rámci bude propagovat stávající 
financování a upozorňovat na to, že 
výsledky byly získány za přispění 
financování z EU. Snahou bude také zvýšit 
povědomí veřejnosti o důležitosti výzkumu 
a inovací a širším dopadu a významu 
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publikací, mediálních vztahů, akcí, archivů 
znalostí, databází, vícekanálových 
platforem, webových stránek nebo cíleného 
používání sociálních médií. Program 
Horizont Evropa bude také poskytovat 
příjemcům podporu k tomu, aby 
komunikovali o své práci a jejích dopadech 
na společnost jako celek.

výzkumu a inovací financovaných z EU, 
např. prostřednictvím publikací, 
mediálních vztahů, akcí, archivů znalostí, 
databází, vícekanálových platforem, 
webových stránek nebo cíleného používání 
sociálních médií. Program Horizont Evropa 
bude také poskytovat příjemcům podporu k 
tomu, aby komunikovali o své práci a 
jejích dopadech na společnost jako celek.

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část I – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od výzkumu financovaného Evropskou 
radou pro výzkum se očekává, že posune 
hranice poznání, přinese vědecké publikace 
špičkové kvality a povede k výsledkům 
s vysokým potenciálním společenským 
a ekonomickým dopadem, přičemž ERV 
stanoví jasný a inspirativní cíl pro hraniční 
výzkum v celé EU, Evropě a na 
mezinárodní scéně. Ve snaze učinit z EU 
atraktivnější prostředí pro nejlepší světové 
vědce se ERV zaměří na měřitelné zlepšení 
podílu EU na horním 1 % nejcitovanějších 
publikací na světě a na podstatné zvýšení 
počtu vynikajících mimoevropských 
výzkumných pracovníků, které financuje. 
Financování ERV se poskytuje podle níže 
uvedených zavedených zásad. Jediným 
kritériem, podle kterého se udělují granty 
ERV, je vědecká excelence. ERV funguje 
„zdola nahoru“ bez předem určených 
priorit.

Od výzkumu financovaného Evropskou 
radou pro výzkum se očekává, že posune 
hranice poznání, přinese vědecké publikace 
špičkové kvality a povede k výsledkům 
s vysokým potenciálním společenským 
a ekonomickým dopadem, přičemž ERV 
stanoví jasný a inspirativní cíl pro hraniční 
výzkum v celé EU, Evropě a na 
mezinárodní scéně. Ve snaze učinit z EU 
atraktivnější prostředí pro nejlepší světové 
vědce se ERV zaměří na měřitelné zlepšení 
podílu EU na horním 1 % nejcitovanějších 
publikací na světě a na podstatné zvýšení 
počtu vynikajících mimoevropských 
výzkumných pracovníků, které financuje. 
Financování ERV se poskytuje podle níže 
uvedených zavedených zásad. Jediným 
kritériem, podle kterého se udělují granty 
ERV, je vědecká excelence. ERV funguje 
„zdola nahoru“ bez předem určených 
priorit. Mělo by být dosaženo rovnováhy 
mezi základním, aplikovaným a 
translačním výzkumem a vývojem, aby 
bylo možné zajistit účinný a rychlý přenos 
nových objevů do současných technologií 
a komerčních produktů.

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
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Příloha I – část I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odst. 4 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Životní cyklus celoevropských 
výzkumných infrastruktur prostřednictvím 
návrhu nových výzkumných infrastruktur; 
jejich přípravná a prováděcí fáze, provoz 
v počátečních fázích se vzájemným 
doplňováním z jiných zdrojů financování 
a konsolidace a optimalizace ekosystému 
výzkumných infrastruktur na základě 
sledování ukazatelů Evropského 
strategického fóra pro výzkumné 
infrastruktury a usnadnění dohod 
o službách, vývoje, slučování a vyřazování 
celoevropských výzkumných infrastruktur,

– Životní cyklus celoevropských 
výzkumných infrastruktur prostřednictvím 
návrhu nových výzkumných infrastruktur; 
jejich přípravná a prováděcí fáze, provoz 
v počátečních fázích se vzájemným 
doplňováním z jiných zdrojů financování 
a konsolidace, adaptace, údržba
a optimalizace ekosystému výzkumných 
infrastruktur na základě sledování 
ukazatelů Evropského strategického fóra 
pro výzkumné infrastruktury a usnadnění 
dohod o službách, vývoje, slučování 
a vyřazování celoevropských výzkumných 
infrastruktur,

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mnohé výzvy, kterým čelí EU, jsou rovněž 
globální. Problémy jsou značně rozsáhlé a
složité a k nalezení řešení je třeba vynaložit 
úměrně velké množství peněz, zdrojů 
a úsilí. Přesně to jsou oblasti, kde musí EU 
spolupracovat: inteligentně, flexibilně 
a společně pro blaho našich občanů.

Mnohé výzvy, kterým čelí EU, jsou rovněž 
globální. Problémy jsou značně rozsáhlé a 
složité a k nalezení řešení je třeba vynaložit 
úměrně velké množství peněz, zdrojů 
a úsilí. Přesně to jsou oblasti, kde musí EU 
postupovat kolektivně a spolupracovat
s globálními partnery: inteligentně, 
flexibilně a společně pro blaho našich 
občanů.

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum v oblasti zdraví, inovační výzkum 
a inovace významnou měrou přispěly 
k těmto výsledkům, ale i ke zlepšení 
produktivity a kvality v odvětví zdraví a 

Výzkum v oblasti zdraví, inovační výzkum 
a inovace významnou měrou přispěly 
k těmto výsledkům, ale i ke zlepšení 
produktivity a kvality v odvětví zdraví a 
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zdravotní péče. EU však nadále čelí 
novým, nově vznikajícím nebo 
přetrvávajícím výzvám, které ohrožují její 
občany a veřejné zdraví, udržitelnost 
systémů zdravotní péče a sociální ochrany 
a konkurenceschopnost jejího odvětví 
zdraví a zdravotní péče. K největším 
výzvám v oblasti zdraví v EU patří: 
nedostatek efektivní propagace zdraví 
a prevence nemocí; nárůst nepřenosných 
nemocí; šíření antimikrobiální rezistence 
a výskyt epidemií infekčních nemocí; 
narůstající znečištění životního prostředí; 
přetrvávající nerovnosti v oblasti zdraví 
mezi zeměmi i uvnitř nich a mající 
neúměrný dopad na lidi, kteří jsou 
znevýhodněni nebo ve zranitelné životní 
fázi; detekce, pochopení, kontrola, 
prevence a zmírňování rizik pro zdraví 
v rychle se měnícím společenském, 
městském a přírodním prostředí; rostoucí 
náklady na systémy zdravotní péče 
v Evropě a postupné zavádění přístupů 
personalizované medicíny a digitalizace v 
oblasti zdraví a zdravotní péče a zvyšující 
se tlak na evropské odvětví zdraví a 
zdravotní péče, aby nadále dokázalo 
konkurovat novým globálním hráčům 
v rozvíjení zdravotních inovací a jejich 
prostřednictvím.

zdravotní péče. EU však nadále čelí 
novým, nově vznikajícím nebo 
přetrvávajícím výzvám, které ohrožují její 
občany a veřejné zdraví, udržitelnost 
systémů zdravotní péče a sociální ochrany 
a konkurenceschopnost jejího odvětví 
zdraví a zdravotní péče. K největším 
výzvám v oblasti zdraví v EU patří: 
nedostatek efektivní propagace zdraví 
a prevence nemocí; nárůst nepřenosných 
nemocí; šíření antimikrobiální rezistence 
a výskyt epidemií infekčních nemocí; 
narůstající znečištění životního prostředí; 
nárůst nemocí způsobených nevyváženou 
a nezdravou stravou; přetrvávající 
nerovnosti v oblasti zdraví mezi zeměmi i 
uvnitř nich a mající neúměrný dopad na 
lidi, kteří jsou znevýhodněni nebo ve 
zranitelné životní fázi; detekce, pochopení, 
kontrola, prevence a zmírňování rizik pro 
zdraví v rychle se měnícím společenském, 
městském a přírodním prostředí; rostoucí 
náklady na systémy zdravotní péče 
v Evropě a postupné zavádění přístupů 
personalizované medicíny a digitalizace v 
oblasti zdraví a zdravotní péče a zvyšující 
se tlak na evropské odvětví zdraví a 
zdravotní péče, aby nadále dokázalo 
konkurovat novým globálním hráčům 
v rozvíjení zdravotních inovací a jejich 
prostřednictvím.

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti přímo přispějí zejména 
k následujícím cílům udržitelného rozvoje: 
cíl č. 3 – zdraví a kvalitní život, cíl č. 13 –
opatření v oblasti klimatu.

Činnosti přímo přispějí zejména 
k následujícím cílům udržitelného rozvoje: 
cíl č. 2 – konec hladu, cíl č. 3 – zdraví 
a kvalitní život, cíl č. 13 – opatření v 
oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh 24
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Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zlepšení výživy a individualizovaná výživa 
během celého života

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jedním z megatrendů je vybavení 
jakéhokoli předmětu a zařízení inteligencí. 
Klíčovým motorem budoucího růstu 
ekonomiky a produktivity budou výzkumní 
pracovníci a inovátoři, kteří vyvíjejí 
umělou inteligenci a poskytují aplikace 
v oblasti robotiky a dalších oblastech. 
Mnoho odvětví, včetně zdravotnictví, 
výroby, stavebnictví a zemědělství, bude 
tuto klíčovou základní technologii využívat 
a dále rozvíjet v ostatních částech 
rámcového programu. Při vývoji je třeba 
zajistit bezpečnost aplikací založených na 
umělé inteligenci, posoudit rizika a omezit 
potenciál ke zneužití a nezamýšlené 
diskriminaci, například podle pohlaví nebo 
rasy. Rovněž musí být zajištěno, že umělá 
inteligence bude vyvíjena v rámci, který 
respektuje hodnoty EU a Listinu 
základních práv Evropské unie.

Jedním z megatrendů je vybavení 
jakéhokoli předmětu a zařízení inteligencí. 
Klíčovým motorem budoucího růstu 
ekonomiky a produktivity budou výzkumní 
pracovníci a inovátoři, kteří vyvíjejí 
umělou inteligenci a poskytují aplikace 
v oblasti robotiky a dalších oblastech. 
Mnoho odvětví, včetně zdravotnictví, 
výroby, stavebnictví, rybolovu a
zemědělství, bude tuto klíčovou základní 
technologii využívat a dále rozvíjet v 
ostatních částech rámcového programu. Při 
vývoji je třeba zajistit bezpečnost aplikací 
založených na umělé inteligenci, posoudit 
rizika a omezit potenciál ke zneužití a 
nezamýšlené diskriminaci, například podle 
pohlaví nebo rasy. Rovněž musí být 
zajištěno, že umělá inteligence bude 
vyvíjena v rámci, který respektuje hodnoty 
EU a Listinu základních práv Evropské 
unie.

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. KLASTR „POTRAVINY 
A PŘÍRODNÍ ZDROJE“

5. KLASTR „ZEMĚDĚLSTVÍ,
POTRAVINY A PŘÍRODNÍ ZDROJE“
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Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lidské aktivity vyvíjejí rostoucí tlak 
na půdu, moře a oceány, vodu, vzduch, 
biologickou rozmanitost a jiné přírodní 
zdroje. Výživa rostoucí populace planety je
přímo závislá na zdraví přírodních systémů 
a zdrojů. V kombinaci se změnou klimatu 
však rostoucí poptávka lidstva po 
přírodních zdrojích vytváří tlaky na životní 
prostředí, které dalece přesahující 
udržitelnou úroveň a ovlivňují ekosystémy 
a jejich schopnost sloužit dobrým životním 
podmínkám lidí. Koncepce oběhového 
hospodářství, bioekonomiky a modré 
ekonomiky poskytují příležitost k vyvážení 
ekologických, sociálních a ekonomických 
cílů a nasměrování lidských činností na 
cestu k udržitelnosti.

Lidské aktivity vyvíjejí rostoucí tlak 
na půdu, moře a oceány, vodu, vzduch, 
biologickou rozmanitost a jiné přírodní 
zdroje. Výživa rostoucí populace planety 
a zachování (tělesné i duševní) prosperity 
lidstva jsou přímo závislé na zemědělství a 
potravinové produkci a na zdraví 
přírodních systémů a udržitelném 
využívání zdrojů. V kombinaci se změnou 
klimatu však rostoucí poptávka lidstva po 
přírodních zdrojích vytváří tlaky na životní 
prostředí, které dalece přesahující 
udržitelnou úroveň a ovlivňují ekosystémy 
a jejich schopnost sloužit dobrým životním 
podmínkám lidí. Koncepce oběhového 
hospodářství, agroekologie, 
biohospodářství a modré ekonomiky 
poskytují příležitost k vyvážení 
ekologických, sociálních a ekonomických 
cílů a nasměrování lidských činností na 
cestu k udržitelnosti.

Odůvodnění

Problémem v EU není nedostatek, ale spíše nízká kvalita potravin a rostoucí odtrženost od 
přírodního prostředí, což ovlivňuje dobré životní podmínky a zdraví lidí.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plnění cílů udržitelného rozvoje, zajištění 
výroby a spotřeby bezpečných a zdravých 
potravin, podpora udržitelných postupů 
v zemědělství, akvakultuře, rybolovu 
a lesnictví, zajištění přístupu k čisté vodě, 

Plnění cílů udržitelného rozvoje, zajištění 
výroby a spotřeby bezpečných, výživných
a zdravých potravin, podpora udržitelných 
postupů v zemědělství, akvakultuře, 
rybolovu a lesnictví, podpora udržitelného 
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půdě a ovzduší pro všechny, vyčištění moří 
a oceánů a zachování a obnova životně 
důležitých přírodních systémů planety a 
životního prostředí vyžadují, abychom 
využili potenciálu výzkumu a inovací. 
Avšak způsoby přechodu k udržitelnosti 
a cesty, jak překonat odolné překážky, 
nejsou zdaleka pochopeny. Přechod 
k udržitelné spotřebě a výrobě a obnovení 
zdraví planety si žádá investice 
do technologií, nových obchodních modelů 
a sociálních a environmentálních inovací. 
To vytváří nové příležitosti pro udržitelné, 
odolné, inovativní a zodpovědné evropské 
hospodářství, které zvyšuje účinnost
využívání zdrojů, produktivitu 
a konkurenceschopnost a vytváří pracovní 
místa a růst.

obhospodařování půdy, zajištění přístupu 
k čisté vodě, úrodné půdě a ovzduší pro 
všechny, vyčištění moří a oceánů 
a zachování a obnova životně důležitých 
přírodních systémů planety a životního 
prostředí vyžadují, abychom využili 
potenciálu výzkumu a inovací. Avšak 
způsoby přechodu k udržitelnosti a cesty, 
jak překonat odolné překážky, nejsou 
zdaleka pochopeny. Přechod k udržitelné 
spotřebě a výrobě na naší planetě 
a obnovení jejího zdraví vyžaduje, aby byly 
určeny a ve větším objemu 
shromažďovány kvalitnější údaje o 
dopadu různých politik na životní 
prostředí a aby byly realizovány investice 
do technologií, nových obchodních modelů 
a sociálních a environmentálních inovací. 
To vytváří nové příležitosti pro udržitelné, 
odolné, inovativní a zodpovědné evropské 
hospodářství, které zvyšuje účinné
využívání zdrojů, produktivitu a
konkurenceschopnost, zachovává 
životaschopnost venkova a vytváří 
pracovní místa a růst.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti vytvoří znalostní bázi a poskytnou 
řešení pro: udržitelné řízení a využívání 
přírodních zdrojů z půdy a moře a posílení 
úlohy pozemských a vodních systémů jako 
úložišť uhlíku; zajištění bezpečnosti
potravin a výživy, zajištění bezpečné, 
zdravé a výživné stravy; urychlení 
přechodu od lineárního hospodářství 
založeného na fosilních palivech 
k oběhovému hospodářství, které efektivně 
využívá zdroje a je odolné, nízkoemisní a 
nízkouhlíkové, a podpora rozvoje 
udržitelné ekonomiky založené na 
biotechnologiích a modré ekonomiky; 

Činnosti vytvoří znalostní bázi a poskytnou 
řešení pro: zachování biologické 
rozmanitosti, která je ohrožena rostoucí 
poptávkou po přírodních zdrojích, 
udržitelné řízení a účinné využívání 
přírodních zdrojů z půdy a vody a posílení 
úlohy pozemských a vodních systémů, aby 
se zvýšil udržitelný růst biomasy, a tím i 
pohlcování, ukládání a nahrazování
uhlíku; zabezpečení zdravotně 
nezávadných potravin a výživy a
bezpečné, zdravé a výživné stravy; 
podpořit potravinářství a zemědělství v 
zavádění agroekologických postupů, které 
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jakož i pro rozvoj odolných a dynamických 
venkovských, pobřežních a městských 
oblastí.

budou napomáhat rozvoji udržitelného 
zemědělství; podpora diverzifikace příjmů 
ve venkovských oblastech; urychlení 
přechodu od lineárního hospodářství 
založeného na fosilních palivech 
k oběhovému biohospodářství, které
efektivně využívá zdroje a je odolné, 
nízkoemisní a nízkouhlíkové, a podpora 
rozvoje udržitelné ekonomiky založené na 
biotechnologiích a modré ekonomiky; 
jakož i pro rozvoj odolných a dynamických 
venkovských, pobřežních a městských 
oblastí.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto činnosti pomohou udržet a rozšířit 
zajišťování biologické rozmanitosti 
a zajistit dlouhodobé fungování 
ekosystémových služeb, přizpůsobení 
se změně klimatu a ukládání uhlíku (jak na 
pevnině, tak i na moři). Pomohou snížit 
emise skleníkových plynů a další emise a 
redukovat odpady a znečištění 
z prvovýroby (pozemní i vodní), 
zpracování, spotřeby a jiných lidských 
činností. Podnítí investice a budou 
podporovat posun směrem k oběhovému 
hospodářství, bioekonomice a modré 
ekonomice a současně ochraňovat zdraví 
a integritu životního prostředí.

Tyto činnosti pomohou udržet a rozšířit 
zajišťování biologické rozmanitosti, jak v 
případě rostlin a zvířat ve volné přírodě, 
tak pěstovaných rostlin a chovaných 
zvířat, a zajistit dlouhodobé fungování 
ekosystémových služeb, přizpůsobení se
změně klimatu a ukládání uhlíku (jak na 
pevnině, tak i ve vodě). Pomohou dále 
snížit emise skleníkových plynů a další 
emise, ekotoxicitu a redukovat odpady a
znečištění z prvovýroby (pozemní i vodní), 
zpracování, spotřeby a jiných lidských 
činností. Podnítí investice a budou 
podporovat posun k oběhovému 
hospodářství, agroekologii, 
biohospodářství a modré ekonomice 
a současně ochraňovat zdraví a integritu
životního prostředí. Předpokladem 
k dosažení těchto výsledků je zlepšení 
znalostní základny o stavu biologické 
rozmanitosti. Činnosti také podpoří 
řešení, která budou prosazovat pokročilou 
multifunkčnost zemědělství EU 
a podporovat výrobu místních potravin 
a ekonomicky životaschopnou produkci 
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potravin.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou rovněž podporovat participační 
přístupy v oblasti výzkumu a inovací, 
včetně přístupu založeného na více 
subjektech, a rozvíjet znalostní a inovativní 
systémy na místní, regionální, národní 
a evropské úrovni. Sociální inovace spolu 
s angažovaností občanů a důvěra v inovace 
budou mít zásadní význam pro podporu 
nových vzorů správy, výroby a spotřeby.

Budou rovněž podporovat participační 
přístupy v oblasti výzkumu a inovací, 
včetně přístupu založeného na více 
subjektech, a rozvíjet znalostní a inovativní 
systémy a šíření excelence na místní, 
regionální, národní a evropské úrovni. 
Sociální inovace spolu s angažovaností 
občanů a důvěra v inovace a potravinové 
systémy, kterou lze vybudovat zvýšením 
transparentnosti potravinového řetězce, 
budou mít zásadní význam pro podporu 
nových vzorů správy, výroby a spotřeby, 
což závisí také na sdílení informací 
označováním udržitelných produktů, aby 
si spotřebitelé mohli snáze vybírat 
udržitelné produkty a aby si byli vědomi 
jejich recyklovatelnosti. Pomocí přístupu 
orientovaného na více subjektů, který 
bude zaveden ve všech fázích zemědělsko-
potravinového dodavatelského řetězce, 
bude možné postupem času zcela zaručit, 
že se informace dostanou ke koncovým 
uživatelům. Činnosti zapojí zemědělce 
a další uživatele zemědělských postupů a 
produktů do vytváření a zavádění 
inovativních novinek, které budou řešit 
výzvy společné všem potravinovým 
systémům. 

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k tomu, že tyto výzvy jsou Vzhledem k tomu, že tyto výzvy jsou 
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složité, vzájemně propojené a svou 
povahou globální, bude třeba uplatnit 
systémový přístup za spolupráce 
s členskými státy a mezinárodními 
partnery, s dalšími zdroji financování 
a s dalšími politickými iniciativami. To 
bude zahrnovat využívání zdrojů dat 
velkého objemu o životním prostředí, jako 
jsou data z programů Copernicus, 
EGNOS/Galileo, INSPIRE, EOSC, 
GEOSS, CEOS a EMODnet, na základě 
potřeb uživatelů.

složité, vzájemně propojené a svou 
povahou globální, bude třeba uplatnit 
systémový přístup za spolupráce 
s členskými státy a mezinárodními 
partnery, s dalšími zdroji financování 
a s dalšími politickými iniciativami. To 
bude zahrnovat využívání zdrojů dat 
velkého objemu o životním prostředí, jako 
jsou data z programů Copernicus, 
EGNOS/Galileo, INSPIRE, EOSC, 
GEOSS, CEOS a EMODnet, na základě 
potřeb uživatelů. Praktický přístup lze 
zachovat využitím již existujících sítí 
vytvořených jinými programy, jako je 
evropské inovační partnerství v rámci 
společné zemědělské politiky.

Odůvodnění

V zájmu co nejúčinnějšího využití finančních prostředků by měly být zužitkovány stávající sítě. 
To také přiblíží jednotlivé oblasti politik vědeckým debatám.

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.1 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Klastr V přispěje zejména k plnění úkolu 
„dosažení uhlíkově neutrálních, odolných 
a výživných potravinových systémů s 
nulovým odpadem do roku 2035“, který je 
upřesněn ve zvláštním pracovním 
programu.

Odůvodnění

Tento úkol pomáhá plnit cíle udržitelného rozvoje OSN a podporuje přechod na účinné 
a z klimatického hlediska inteligentní zemědělství a potravinové systémy. Minimalizace 
potravinového odpadu a návrat vedlejších produktů zpět do řetězce jsou velmi důležitou 
součástí udržitelného potravinového systému. Daný úkol se v celém řetězci „od zemědělce až 
na stůl“ doplňuje s různými odvětvími a má úzkou spojitost s dalšími klastry, jako je 
energetika, zdraví a digitalizace.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné a inovační činnosti v rámci 
tohoto klastru přispívají zejména 
k realizaci cílů: akčního programu pro 
životní prostředí, společné zemědělské 
politiky, společné rybářské politiky, 
právních předpisů v oblasti potravinového 
práva, námořní politiky, akčního plánu pro 
oběhové hospodářství, biohospodářské 
strategie EU a rámce politiky v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030, jakož 
i právních ustanovení EU ke snížení 
znečištění ovzduší.

Výzkumné a inovační činnosti v rámci 
tohoto klastru přispívají zejména 
k realizaci cílů: společné zemědělské 
politiky, akčního programu pro životní 
prostředí, společné rybářské politiky, 
právních předpisů v oblasti potravinového 
práva, námořní politiky, akčního plánu pro 
oběhové hospodářství, biohospodářské 
strategie EU,  strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020, 
strategie EU v oblasti zelené 
infrastruktury, lesnické strategie EU, 
rámce klimatické a energetické politiky do 
roku 2030 a právních ustanovení EU ke 
snížení znečištění ovzduší.

Odůvodnění

Lesnická strategie EU je významnou součástí udržitelného řízení přírodních zdrojů.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.1 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti přímo přispějí zejména 
k následujícím cílům udržitelného rozvoje: 
cíl č. 2 – vymýcení hladu, cíl č. 6 – čistá 
voda a hygienická zařízení, cíl č. 11 –
udržitelná města a obce, cíl č. 12 –
odpovědná spotřeba a výroba, cíl č. 13 –
opatření v oblasti klimatu, cíl č. 14 – život 
pod vodou, cíl č. 15 – život na souši.

Činnosti přímo přispějí k plnění zejména 
následujících cílů udržitelného rozvoje: cíl 
č. 2 – vymýcení hladu, cíl č. 3 – zdraví 
a kvalitní život, cíl č. 6 – čistá voda a
hygienická zařízení, cíl č. 7 – dostupné 
a čisté energie, cíl č. 8 – důstojná práce 
a hospodářský růst, cíl č. 9 – průmysl, 
inovace a infrastruktura, cíl č. 11 –
udržitelná města a obce, cíl č. 12 –
odpovědná spotřeba a výroba, cíl č. 13 –
opatření v oblasti klimatu, cíl č. 14 – život 
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pod vodou, cíl č. 15 – život na souši.

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.1a. Vzhledem k tomu, že zemědělci 
jsou hlavními správci životního prostředí 
v Evropě, potřebují nepřetržitý přístup 
k inovacím a výzkumu, které jim umožní 
udržitelně a úsporně produkovat 
potraviny, krmiva a další produkty. 
Inovace a výzkum by měly být dostupné 
všem zemědělcům, včetně drobných 
producentů, venkovským oblastem 
a nejvzdálenějším a horským regionům.

Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schopnost pozorovat životní prostředí je 
základem výzkumu a inovací19 v oblasti 
udržitelného využívání a sledování 
potravinových a přírodních zdrojů. 
Zlepšené prostorové a časové pokrytí 
a intervaly odběru vzorků se sníženými 
náklady, jakož i přístup k datům velkého 
objemu a jejich integrace z více zdrojů 
poskytují nové způsoby monitorování a 
pochopení systému Země a předvídání 
jeho chování. Je zapotřebí v širší míře 
nasadit, využívat a modernizovat nové 
technologie a pokračovat ve výzkumu a 
inovacích s cílem řešit mezery v programu 
pozorování Země na pevnině, v moři
a v atmosféře a spolupracovat, zejména 
prostřednictvím programu Globální 
soustavy systémů pozorování Země 
(GEOSS) a jeho evropské složky 

Schopnost pozorovat životní prostředí je 
základem výzkumu a inovací19 v oblasti 
udržitelného využívání a sledování 
potravinových a přírodních zdrojů. 
Zlepšené prostorové a časové pokrytí a
intervaly odběru vzorků se sníženými 
náklady, jakož i přístup k datům velkého 
objemu a jejich integrace z více zdrojů 
poskytují nové způsoby monitorování, 
pochopení a předvídání procesů a systému 
Země. Je zapotřebí v širší míře nasadit, 
využívat a modernizovat nové technologie 
a pokračovat ve výzkumu a inovacích s
cílem odstranit mezery v programu 
pozorování Země na povrchu planety a v
atmosféře a spolupracovat, zejména 
prostřednictvím programu Globální 
soustavy systémů pozorování Země 
(GEOSS) a jeho evropské složky 
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EuroGEOSS. EuroGEOSS.

__________________ __________________

19 Program pozorování Země bude 
podporovat výzkum a inovace v rámci 
dalších oblastí intervence v rámci této 
globální výzvy, jakož i v rámci dalších 
relevantních částí programu Horizont 
Evropa.

19 Program pozorování Země bude 
podporovat výzkum a inovace v rámci 
dalších oblastí intervence v rámci této 
globální výzvy, jakož i v rámci dalších 
relevantních částí programu Horizont 
Evropa.

Odůvodnění

Povrch planety je širší pojem než pevnina a moře, neboť zahrnuje také ovzduší.

Pozměňovací návrh 38

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Přístupy zaměřené na uživatele a 
systémové přístupy včetně otevřených dat, 
pokud jde o data a informace o životním 
prostředí pro komplexní modelování 
a prediktivní systémy,

– Přístupy zaměřené na uživatele a 
systémové přístupy včetně otevřených dat
o životním prostředí a prostorových dat z 
různých zdrojů a intenzivní analýzy dat 
velkého objemu s cílem umožnit
modelování založené na procesech, 
předvídání a rozpoznání nově vznikajících 
rizik,

Odůvodnění

Prostorová data jsou jedním z hlavních nástrojů využívaných k analýze přírodních zdrojů.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– stav biologické rozmanitosti, 
ochrana ekosystémů, zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se jí, zajišťování 
potravin, zemědělství a lesnictví, využívání 

– stav biologické rozmanitosti, 
ochrana ekosystémů, zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se jí, pohlcování 
a ukládání uhlíku v půdě, zajišťování 
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půdy a jeho změna, městský a příměstský 
rozvoj, správa přírodních zdrojů, využívání 
a zachování oceánů, námořní bezpečnost 
a další relevantní oblasti, 

bezpečných potravin, udržitelné
zemědělství a lesnictví, kvalita půdy, 
využívání půdy a změny v jejím využívání, 
rozvoj měst a příměstských oblastí, správa
přírodních zdrojů, využívání a zachování 
oceánů, námořní bezpečnost a další 
relevantní oblasti,

Pozměňovací návrh 40

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odst. 2 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kolektivní vytváření, využívání a 
zhodnocování stávajících a nových dat 
nabízí potenciál pro nové obchodní 
příležitosti vytvářející hodnotu.

Odůvodnění

Datová řešení budou mít klíčový význam pro budoucí inovace a tuto skutečnost je třeba uznat.

Pozměňovací návrh 41

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odst. 2 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posílení součinnosti různých 
oblastí politik pomocí dat o životním 
prostředí a přírodních zdrojích.

Pozměňovací návrh 42

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je zapotřebí zlepšit porozumění biologické 
rozmanitosti a ekosystémům, různým 
službám, které poskytují, a „mezím“ naší 

Je zapotřebí zlepšit porozumění biologické 
rozmanitosti a ekosystémům, tendencím v 
jejich změnách a hrozbám, kterým čelí, 
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planety, jakož i řešením využívajícím sílu 
a složitost přírody, abychom mohli řešit 
společenské výzvy, posílit udržitelnost 
a dosáhnout cíle EU „Spokojený život 
v mezích naší planety“ do roku 2050, jak 
je stanoveno v 7. akčním programu EU pro 
životní prostředí. V celém hodnotovém 
řetězci je třeba řádně zohlednit potenciální 
dopady v jeho předchozích stupních. Pro 
dosažení cílů v této oblasti je zásadní 
mezinárodní spolupráce a podpora 
mezinárodního úsilí a iniciativ, jako je 
mezivládní vědecko-politická platforma 
pro biologickou rozmanitost 
a ekosystémové služby. Je třeba lépe 
porozumět řízení přechodu na udržitelnost 
v ekonomickém, sociálním a přírodním 
systému, a to od místní až po celosvětovou 
úroveň.

různým službám, které poskytují, a
„mezím“ naší planety, jakož i řešením 
využívajícím sílu a složitost přírody, 
abychom mohli řešit společenské výzvy, 
posílit udržitelnost a dosáhnout cíle EU 
„Spokojený život v mezích naší planety“ 
do roku 2050, jak je stanoveno v 7. akčním 
programu EU pro životní prostředí. V 
celém hodnotovém řetězci je třeba řádně 
zohlednit potenciální dopady v jeho 
předchozích stupních. Je nutné, aby 
výzkum přispěl k ochraně biologické 
rozmanitosti, přičemž je třeba zachovat 
koncepce lesnictví a zemědělské produkce.
Pro dosažení cílů v této oblasti je zásadní 
mezinárodní spolupráce a podpora 
mezinárodního úsilí a iniciativ, jako je 
mezivládní vědecko-politická platforma 
pro biologickou rozmanitost 
a ekosystémové služby. Je třeba lépe 
porozumět řízení přechodu na udržitelnost 
v ekonomickém, sociálním a přírodním 
systému, a to od místní až po celosvětovou 
úroveň.

Odůvodnění

Klastr V programu Horizont Evropa by měl podpořit zvláštní cíle SZP.

Pozměňovací návrh 43

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Stav a hodnota biologické 
rozmanitosti, suchozemských a mořských
ekosystémů, přírodního kapitálu 
a ekosystémových služeb,

– Stav a hodnota biologické 
rozmanitosti, suchozemských a vodních
ekosystémů, přírodního kapitálu a
ekosystémových služeb a udržitelnost 
prvovýroby,

Odůvodnění

Mořský ekosystém je příliš úzká koncepce – měli bychom hovořit o vodních ekosystémech, 
které zahrnují všechna moře, oceány a vnitrozemské vody.



AD\1162184CS.docx 25/50 PE625.364v02-00

CS

Pozměňovací návrh 44

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– modelování trendů a integrovaných 
scénářů pro biologickou rozmanitost,
ekosystémové služby a vysokou kvalitu 
života v různých měřítcích a horizontech; 
potenciální přínos biotopů a ekosystémů 
jako úložišť uhlíku v různých scénářích 
změny klimatu,

– modelování trendů a integrovaných 
scénářů pro biologickou rozmanitost, 
ekosystémové služby a vysokou kvalitu 
života v různých měřítcích a horizontech; 
potenciální přínos biotopů a ekosystémů 
jako úložišť uhlíku v různých scénářích 
změny klimatu, souvislost mezi 
používáním sloučenin a zvýšenou 
úmrtností opylovačů;

Pozměňovací návrh 45

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2 – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– začlenění biologické rozmanitosti 
a ekosystémových služeb 
do rozhodovacích rámců a účetních 
systémů vládních institucí a podniků a 
kvantifikace jejich přínosů,

– začlenění biologické rozmanitosti 
a ekosystémových služeb 
do rozhodovacích rámců a účetních 
systémů vládních institucí a podniků a 
kvantifikace jejich přínosů, provést 
spolehlivý vědecký výzkum za účelem 
přesného odměňování zemědělců v rámci 
zemědělských programů SZP formou 
příspěvků, které jsou poskytovány za 
zlepšení biologické rozmanitosti a 
environmentální výkonnost.

Pozměňovací návrh 46

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2 – odst. 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– adaptabilní a multifunkční řešení 
založená na přírodě pro řešení problémů ve 

– adaptabilní a multifunkční řešení 
založená na přírodních procesech určená 
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městech, na venkově a pobřežních 
oblastech spojených se změnou klimatu, 
přírodními katastrofami, ztrátou biologické 
rozmanitosti, degradací ekosystémů, 
znečištěním a zdravím a blahobytem 
občanů,

pro problémy ve městech, na venkově a
pobřežních oblastech spojené s
produktivitou a konkurenceschopností 
zemědělství, změnou klimatu, přírodními 
katastrofami, ztrátou biologické 
rozmanitosti, degradací ekosystémů, 
znečištěním a zdravím a blahobytem 
občanů,

Odůvodnění

Zemědělská produktivita a konkurenceschopnost jsou hlavními faktory udržitelné produkce 
potravin, neboť potřebujeme účinnou zemědělskou výrobu.

Pozměňovací návrh 47

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2 – odst. 2 – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přístupy založené na živých 
laboratořích s více aktéry, které zapojují 
veřejné orgány, zúčastněné strany, podniky 
a občanskou společnost do společného 
návrhu a společného vytváření 
systémových řešení pro zachování, obnovu 
a udržitelné využívání přírodního kapitálu, 
řízení přechodu k udržitelnosti 
a udržitelným možnostem řízení 
hospodářských činností v rámci celých 
hodnotových cyklů.

– přístupy založené na živých 
laboratořích s více aktéry, které zapojují 
veřejné orgány, zúčastněné strany, výrobce, 
podniky a občanskou společnost do 
společného návrhu a společného vytváření 
systémových řešení pro zachování, obnovu 
a udržitelné využívání přírodního kapitálu, 
řízení přechodu k udržitelnosti a
udržitelným možnostem řízení 
hospodářských činností v rámci celých 
hodnotových cyklů.

Odůvodnění

Výrobci jsou hlavním aktérem v potravinovém řetězci.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odolné a udržitelné zemědělské a lesnické Odolné a udržitelné zemědělské a lesnické 
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systémy poskytují ekonomický, 
environmentální a sociální přínos 
v měnícím se kontextu prvovýroby. Vedle 
přínosu v oblasti zajišťování potravin 
a výživy přispívají k dynamickým 
hodnotovým řetězcům, spravují půdu 
a přírodní zdroje a také poskytují řadu 
velmi důležitých veřejných statků, včetně 
ukládání uhlíku, uchování biologické 
rozmanitosti, opylování a veřejného zdraví. 
Je zapotřebí integrovaných přístupů 
k podpoře řady funkcí zemědělských 
a lesních (eko)systémů a zohlednění 
měnícího se kontextu prvovýroby, zejména 
v souvislosti s klimatem a životním 
prostředím, dostupností zdrojů, 
demografickými aspekty a spotřebními 
návyky. Dále je nezbytné řešit prostorový 
a sociálně-ekonomický rozměr 
zemědělských a lesnických činností 
a mobilizovat potenciál venkovských 
oblastí.

systémy poskytují ekonomický, 
environmentální a sociální přínos 
v měnícím se kontextu prvovýroby. Vedle 
zabezpečení potravin a výživy přispívají k
dynamickým hodnotovým řetězcům, 
spravují půdu a přírodní zdroje a také 
poskytují řadu velmi důležitých veřejných 
statků, včetně ukládání uhlíku, uchování 
biologické rozmanitosti, opylování a
veřejného zdraví. Je zapotřebí 
integrovaných přístupů k podpoře řady 
funkcí zemědělských a lesních 
(eko)systémů a zohlednění cílů SZP a 
měnícího se kontextu prvovýroby, zejména 
v souvislosti s klimatem a životním 
prostředím, dostupností zdrojů, 
konkurenceschopností, demografickými 
aspekty, spotřebními návyky a nově se 
objevujícími škůdci a chorobami. To 
vyžaduje lepší vědecké pochopení dopadu 
různých zemědělských systémů na 
zachování biologické rozmanitosti a 
ekosystémů. Dále je nezbytné řešit 
prostorový a sociálně-ekonomický rozměr 
zemědělských a lesnických činností 
a mobilizovat potenciál venkovských 
oblastí. Zemědělci rovněž potřebují 
nepřetržitý přístup k inovacím, novým 
technologiím  a výzkumu, aby mohli 
produkovat potraviny udržitelně, abychom 
nejen mohli nakrmit svět, ale i ochránit 
životní prostředí pro další generace. 
Kromě toho je důležité řešit dynamiku 
mezi venkovskými a městskými oblastmi 
v kontextu rostoucích měst na úkor 
zemědělských a zalesněných 
krajin, dynamiku mezi bydlištěm a 
pracovištěm a obyvatelnou krajinu.

Pozměňovací návrh 49

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ekologické a agroekologické zemědělství 
má vysoký potenciál k dosažení cílů 
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udržitelného rozvoje. Program Horizont 
Evropa má proto za cíl tyto zemědělské 
postupy rozšiřovat. V současnosti je 
ekologicky obhospodařováno méně než 
10 % celkové plochy zemědělské půdy 
v EU. Aby bylo možné tuto plochu rozšířit, 
je 20 % celkového rozpočtu, který je 
vyčleněn pro zemědělství, lesnictví, 
venkovské oblasti a potravinové systémy, 
účelově vázáno na rozpočet, který je určen 
na výzkum agroekologických postupů 
využitelných v ekologickém i konvenčním 
zemědělství Zvláštní důraz je kladen na 
systémy vysoké přírodní hodnoty vzhledem 
k jejich významu z hlediska biologické 
rozmanitosti a k jejich kulturní hodnotě a 
na určení optimálních způsobů 
diverzifikace příjmů na venkově, 
zachování životaschopnosti venkova a 
celkové udržitelnosti, tak aby bylo 
zajištěno soudržné řešení všech jejich 
dimenzí.

Pozměňovací návrh 50

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování jasných a vědecky správných 
informací o postupech prvovýroby 
potravin všem občanům, aby se podpořilo 
chápání, přijetí a podpora potřebných 
zemědělských inovací;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2.3. – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– metody, technologie a nástroje pro 
udržitelnou a odolnou výrobu 

– metody, technologie a nástroje pro 
udržitelnou a odolnou výrobu 
v zemědělství a lesnictví, řešení pro 
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v zemědělství a lesnictví, uhlíkově neutrální zemědělství a 
udržitelné využívání přírodních zdrojů, 
včetně kvalitnějších a účinnějších 
pěstitelských a chovatelských metod;

Pozměňovací návrh 52

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– udržitelná správa a účinné
využívání přírodních zdrojů (např. půdy, 
vody, živin a biologické rozmanitosti 
včetně genetických zdrojů) v zemědělství 
a lesnictví; alternativy k fosilním zdrojům 
a přijetí zásad oběhového hospodářství,

– udržitelné využívání přírodních 
zdrojů (např. půdy, vody, živin a
biologické rozmanitosti včetně genetických 
zdrojů) v zemědělství a lesnictví; 
alternativy k fosilním zdrojům a přijetí 
zásad oběhovosti a biohospodářství,
recyklace živin a oběhové koncepce pro 
odolné zemědělství a potravinový řetězec;
;

Odůvodnění

V zájmu součinnosti mezi různými programy by měly být zohledněny cíle SZP, zejména 
v pátém klastru pilíře II.

Pozměňovací návrh 53

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– dopad činností v primárním sektoru 
na klima a životní prostředí; potenciál 
zemědělství a lesnictví jako propadů uhlíku 
a pro snižování emisí skleníkových plynů, 
včetně přístupů založených na negativních 
emisích,

– dopad činností v primárním sektoru 
a celém hodnotovém řetězci na klima a 
životní prostředí; potenciál zemědělství a
lesnictví jako propadů uhlíku a pro 
snižování emisí skleníkových plynů, včetně 
přístupů založených na negativních 
emisích, úloha půdy při pohlcování a 
nahrazování uhlíku a technologie a 
metody ke zvýšení její kapacity pro 
ukládání uhlíku,
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Odůvodnění

Také půda má velkou kapacitu pohlcovat a ukládat uhlík, což je důležité uznat.

Pozměňovací návrh 54

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 2 – odrážka 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– využití moderního šlechtění a 
genomiky k diverzifikaci dodávek vstupní 
biomasy a urychlení růstu a biosyntézy, a 
tedy pohlcování CO2 v lesnictví i 
zemědělství, a rovněž k zajištění produkce 
potravin;

Odůvodnění

Moderní šlechtitelské technologie jsou nutné k nasycení rostoucí populace.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2.3. – odst. 2 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– škůdci a choroby rostlin a zdraví a 
dobré životní podmínky zvířat, alternativy 
k používání sporných pesticidů, antibiotik 
a jiných látek, 

– škůdci a choroby rostlin a zdraví a 
dobré životní podmínky zvířat, včetně 
vývoje strategií integrovaného 
zemědělství; alternativy k používání 
sporných pesticidů, herbicidů, fungicidů, 
antibiotik a jiných potenciálně škodlivých 
látek, důraz na řešení založená na 
přírodních procesech a na životní 
podmínky podporující zdraví; výzkum 
nízkorizikových pesticidů jako způsob, jak 
podpořit integrovanou ochranu před 
škůdci;
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Pozměňovací návrh 56

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 2 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– inovace v zemědělství na rozhraní 
zemědělství, akvakultury a lesnictví 
a v městských oblastech,

– inovace v zemědělství na rozhraní 
zemědělství, akvakultury a lesnictví a v
městských oblastech, rozhraní mezi 
venkovskou a městskou krajinou a dopady 
rozrůstání měst na zemědělskou a 
zalesněnou krajinu a usnadnění rozvoje 
podnikání ve venkovských oblastech,

Odůvodnění

Stále vyšší podíl populace žije v městských oblastech, což by mělo být zohledněno v 
zemědělství. Rovněž by se měla nalézt řešení, která by umožnila podnikání ve venkovských 
oblastech.

Pozměňovací návrh 57

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 2 – odrážka 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– využívání půdy, rozvoj venkova 
a územní vazby; využívání sociálního, 
kulturního, hospodářského a ekologického 
bohatství venkovských oblastí pro nové 
služby, obchodní modely, hodnotové 
řetězce a veřejné statky,

– využívání půdy, rozvoj venkova a
územní propojení inovačních ekosystémů; 
využívání sociálního, kulturního, 
hospodářského a ekologického bohatství 
venkovských oblastí pro nové služby, 
obchodní modely, hodnotové řetězce 
a veřejné statky, identifikace příležitostí 
k podpoře rozvoje dovedností a k přenosu 
vědomostí v uvedených oblastech, mimo 
jiné pomocí odborné přípravy a praxí pro 
mladé a nové zemědělce.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2.3. – odst. 2 – odrážka 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– digitální inovace v zemědělství, 
lesnictví a v hodnotových řetězcích 
a venkovských oblastech díky využívání 
dat a rozvoji infrastruktur, technologií 
a modelů správy, 

– digitální inovace a rozvoj 
inteligentních řešení v zemědělství, 
lesnictví a v hodnotových řetězcích a
venkovských oblastech díky využívání dat 
a rozvoji infrastruktur, technologií a
modelů správy, tak aby se zefektivnily 
modely pro účinné využívání zdrojů a 
environmentální výkonnost, které mají 
zemědělci k dispozici, identifikace 
stávajících nebo potenciálních způsobů, 
jak by postupy přesného zemědělství 
mohly přijmout i malé a střední podniky; 
identifikace stávajících nebo 
potenciálních řešení pro zpracování 
velkého objemu dat z různých typů 
senzorů používaných v přesném 
zemědělství i pro integraci těchto dat do 
uživatelsky vstřícných systémů 
podporujících řízení zemědělských 
podniků;

Pozměňovací návrh 59

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 2 – odrážka 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– znalostní a inovační systémy v 
zemědělství a jejich propojení v různých 
měřítcích; poradenství, budování 
dovedností a sdílení informací.

– znalostní a inovační systémy v 
zemědělství a jejich propojení v různých 
měřítcích; poradenství, budování 
dovedností a sdílení informací; lepší 
předávání znalostí a propagace nových 
přístupů, např. porovnávání výkonnosti 
zemědělských podniků, aby zemědělci 
mohli uzpůsobit řízení svých podniků.

Pozměňovací návrh 60

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 2 – odrážka 11 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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– přechod k integrovaným a 
diverzifikovaným potravinovým a 
zemědělským systémům a zemědělským 
postupům, včetně uplatňování 
agroekologických přístupů, které budou 
využitelné v konvenčním i ekologickém 
zemědělství;

Pozměňovací návrh 61

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 2 – odrážka 11 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– lepší komunikace s veřejností 
o postupech prvovýroby, aby lépe 
pochopila a přijala zemědělské inovace.

Pozměňovací návrh 62

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 2 – odrážka 11 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vyvinout nové zdroje bílkovin, aby se 
v tomto ohledu zvýšila soběstačnost EU.

Pozměňovací návrh 63

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 2 – odrážka 11 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zavést do praxe inovační šlechtitelské 
postupy: další rozvoj a zlepšování 
nejnovějších šlechtitelských metod 
a povolení technologií, jako je 
sekvenování genomů a objevování genů, 
v zájmu udržitelných a vyšších výnosů, 
lepší výživy, kvalitnějších potravin 
a snížení objemu potravinového odpadu;
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Pozměňovací návrh 64

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přírodní kapitál a ekosystémové služby 
moří a oceánů poskytují významné 
sociálně-ekonomické užitky a přínosy 
v oblasti příznivých životních podmínek. 
Tento potenciál je ohrožen kvůli silnému 
tlaku lidských a přírodních zátěžových 
faktorů, jako je znečištění, nadměrný 
rybolov, změna klimatu, stoupající hladiny 
moří a extrémní povětrnostní jevy. Aby 
situace ohledně moří a oceánů 
nepřekročila bod, odkud není návratu, je 
nezbytné posílit naše znalosti a chápání, 
abychom udržitelně spravovali, chránili 
a obnovovali mořské a pobřežní 
ekosystémy a předešli znečišťování moře 
v rámci lepší a odpovědné správy oceánů. 
To bude také zahrnovat výzkum, jak 
udržitelně využít obrovský nevyužitý 
hospodářský potenciál moří a oceánů s
cílem vyšší produkce potravin, aniž by 
došlo ke zvýšení tlaku na moře a oceány, 
a rovněž s cílem přispět ke zmírnění tlaku 
na půdní, sladkovodní a mořské zdroje. 
Jsou zapotřebí přístupy založené 
na partnerství, včetně strategie pro 
přímořské oblasti a makroregionální 
strategie, které přesahují rámec EU 
(např. v oblasti Středozemního moře, 
Baltského moře, Černého moře, 
Atlantského oceánu, Karibského moře 
a Indického oceánu), a je třeba přispívat 
k závazkům v rámci iniciativy Mezinárodní 
správa oceánů, iniciativám, jako je 
desetiletí vědy o oceánech pro udržitelný 
rozvoj, které vyhlásila OSN, a závazkům 
spojeným se zachováním biologické 
rozmanitosti moří v oblastech mimo 
jurisdikci jednotlivých států.

Přírodní kapitál a ekosystémové služby 
moří, oceánů a sladkých vod poskytují 
významné sociálně-ekonomické užitky a
přínosy z hlediska příznivých životních 
podmínek. Tento potenciál je ohrožen 
kvůli silnému tlaku lidských a přírodních 
zátěžových faktorů, jako je znečištění, únik 
živin, nadměrný rybolov, změna klimatu, 
stoupající hladiny moří a extrémní 
povětrnostní jevy. Aby stav moří, oceánů a
sladkých vod nepřekročil bod, odkud není 
návratu, a aby se podpořil hodnotový 
řetězec modré ekonomiky, je nezbytné 
prohloubit naše znalosti a chápání, 
abychom v rámci lepší a odpovědné správy 
oceánů udržitelně spravovali, chránili 
a obnovovali mořské a pobřežní 
ekosystémy a předešli znečišťování moří. 
To bude také zahrnovat výzkum, jak 
udržitelně využít obrovský nevyužitý 
hospodářský potenciál moří, oceánů a
sladkých vod s cílem zvýšit produkci
potravin, aniž by došlo ke zvýšení tlaku na
moře a oceány, a rovněž s cílem přispět ke
zmírnění tlaku na půdní, sladkovodní a 
mořské zdroje. Jsou zapotřebí vyvinout 
přístupy založené na partnerství, včetně 
strategií pro přímořské oblasti, rybolovné
oblasti a makroregionální strategie, které 
zahrnují i strategie přesahující rámec EU 
(např. v oblasti Středozemního moře, 
Baltského moře, Černého moře, 
Atlantského oceánu, Karibského moře a
Indického oceánu), a je třeba přispívat k
závazkům v rámci iniciativy Mezinárodní 
správa oceánů, iniciativám, jako je 
desetiletí vědy o oceánech pro udržitelný 
rozvoj, které vyhlásila OSN, a závazkům 
spojeným se zachováním biologické 
rozmanitosti vod v oblastech mimo 
jurisdikci jednotlivých států.
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Odůvodnění

Moře a oceány jsou příliš úzkým vymezením, které opomíjí sladkovodní zdroje. PN výslovně 
uvádí rybolovné oblasti vzhledem k jejich rostoucímu mezinárodnímu významu jako nedílnou 
součást strategie EU pro využití hospodářského potenciálu moří, zejména pak v partnerstvích 
se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 65

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Udržitelný chov v mořích a 
oceánech, rybolov a mořská akvakultura 
pro výrobu potravin, včetně alternativních 
zdrojů bílkovin a lepšího zajištění potravin, 
potravinové soběstačnosti a odolnosti vůči 
změně klimatu,

– Udržitelný chov v mořích, 
oceánech a sladkých vodách, rybolov a 
akvakultura pro výrobu potravin, včetně
vodních prostředí coby alternativních 
zdrojů bílkovin a lepšího zajištění potravin, 
potravinové soběstačnosti a odolnosti vůči 
změně klimatu,

Odůvodnění

Moře a oceány jsou příliš úzkým vymezením, které opomíjí sladkovodní zdroje.

Pozměňovací návrh 66

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posílená odolnost mořských
ekosystémů pro zajištění zdraví moří 
a oceánů a potírání a zmírnění účinků 
přírodních tlaků i zátěží způsobených 
člověkem, jako je znečištění a plasty, 
eutrofizace, acidifikace, oteplování moří 
a oceánů a zvyšování hladiny moří, se 
zohledněním průniku mezi pevninou 
a mořem a podporou oběhového přístupu,

– posílená odolnost vodních
ekosystémů pro zajištění zdraví moří,
oceánů a sladkých vod a odstraňování a
zmírnění účinků přírodních tlaků i zátěží 
způsobených člověkem, jako je znečištění 
a plasty, eutrofizace, acidifikace, 
oteplování moří a oceánů a zvyšování 
hladiny moří, se zohledněním průniku mezi 
pevninou a vodním prostředím a podporou 
oběhového přístupu,
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Odůvodnění

Moře a oceány jsou příliš úzkým vymezením, které opomíjí sladkovodní zdroje.

Pozměňovací návrh 67

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – odst. 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– modré hodnotové řetězce, 
mnohostranné využití mořského prostoru 
a růst odvětví obnovitelných zdrojů energie 
z moří a oceánů, včetně udržitelných 
mikroskopických a makroskopických řas,

– modré hodnotové řetězce, 
mnohostranné využití mořského prostoru 
a růst odvětví obnovitelných zdrojů energie 
z moří a oceánů, včetně produkce 
udržitelných mikroskopických 
a makroskopických řas, investice do 
mořských technologií a služeb, jako jsou 
např. energie z oceánů a mořské 
biotechnologie.

Odůvodnění

PN konkretizuje určité strategické priority, které již EU na poli vědeckých inovací a výzkumu 
vytyčila v jiných nástrojích, např. v kontextu Evropského námořního a rybářského fondu.

Pozměňovací návrh 68

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.4 – odst. 2 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– modré inovace, též v modré a 
digitální ekonomice a přes pobřežní 
oblasti, pobřežní města a přístavy, za 
účelem posílení odolnosti pobřežních 
oblastí a zvýšení přínosů pro občany,

– modré inovace, též v modré a 
digitální ekonomice a v pobřežních 
oblastech, pobřežních městech a 
přístavech za účelem posílení odolnosti 
pobřežních oblastí a zastavení jejich 
postupného vylidňování podporou 
zaměstnanosti a rozvoje udržitelného 
cestovního ruchu.

Odůvodnění

V PN je zmíněn problém vylidňování pobřežních oblastí, zejména odliv mladých lidí kvůli 
nedostatku pracovních příležitostí, ukončování činností souvisejících s rybolovem nebo 
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problémům s jejich udržitelným provozováním a nedostatečné podpoře cestovního ruchu.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2.5. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kombinované účinky růstu populace, 
nedostatku zdrojů a jejich nadměrného 
využívání, zhoršování životního prostředí, 
změny klimatu a migrace vytvářejí 
bezprecedentní výzvy, které vyžadují 
transformaci potravinového systému 
(FOOD 2030)20. Současná výroba 
a spotřeba potravin jsou z velké části
neudržitelné, přičemž se potýkáme s 
dvojím břemenem špatné výživy v podobě 
souběžné existence podvýživy a obezity. 
Budoucí potravinové systémy musí zajistit 
dostatek bezpečných, zdravých a kvalitních 
potravin pro všechny na základě 
efektivního využíváním zdrojů, 
udržitelnosti (včetně snižování emisí 
skleníkových plynů, znečištění a produkce 
odpadů), propojení souše a moře, 
snižování plýtvání potravinami, posílení
produkce potravin z moří a oceánů a 
zahrnutí celého „potravinového 
hodnotového řetězce“ od výrobců 
až po spotřebitele a zpět. To musí jít ruku 
v ruce s rozvojem budoucího systému 
bezpečnosti potravin a návrhem, vývojem a 
realizací nástrojů, technologií a digitálních 
řešení, které poskytnou významné přínosy 
spotřebitelům a zlepší 
konkurenceschopnost a udržitelnost 
potravinového hodnotového řetězce. 
Kromě toho je potřeba podpořit změny 
chování v oblasti spotřeby a výroby 
potravin a zapojit primární producenty, 
průmysl (včetně malých a středních 
podniků), maloobchodníky, odvětví 
stravování a pohostinství, spotřebitele 
a veřejné služby. Hlavní rysy

Kombinované účinky růstu populace, 
nedostatku zdrojů a jejich nadměrného 
využívání, zhoršování životního prostředí, 
změny klimatu a migrace vytvářejí 
bezprecedentní výzvy, které vyžadují 
transformaci potravinového systému 
(FOOD 2030)20. Zejména je třeba na 
celosvětové úrovni zajistit dodávky 
potravin a udržitelnou produkci bílkovin.
Současná výroba a spotřební návyky jsou 
do určité míry neudržitelné, přičemž se 
zároveň potýkáme s dvojím typem špatné 
výživy v podobě podvýživy a obezity. 
Budoucí potravinové systémy musí být 
odolné a usilovat o uhlíkovou neutralitu a 
musí zajistit dostatek bezpečných, 
rozmanitých, cenově dostupných, 
zdravých a kvalitních potravin pro všechny 
efektivním využíváním zdrojů, 
hospodářsky a environmentálně 
udržitelnými postupy (včetně snižování 
emisí skleníkových plynů, znečištění a
produkce odpadů), propojením souše a
vodních prostředí, snižováním plýtvání 
potravinami a recyklací potravinového 
odpadu, posílením produkce potravin 
z moří a oceánů a zahrnutím celého 
„potravinového hodnotového řetězce“ od
výrobců až po spotřebitele a zpět. To musí 
jít ruku v ruce s rozvojem budoucího 
systému bezpečnosti potravin a návrhem, 
vývojem a realizací nástrojů, technologií a 
digitálních řešení, které budou velmi 
přínosné pro všechny aktéry 
potravinového řetězce a zlepší 
konkurenceschopnost a udržitelnost 
potravinového hodnotového řetězce. 
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Zemědělské postupy mohou nabídnout
udržitelná řešení pro všechny systémy 
hospodaření. Kromě toho je potřeba 
podpořit změny chování v oblasti spotřeby 
a výroby potravin ve prospěch výživné a 
zdravé stravy a zapojit primární 
producenty, průmysl (včetně malých 
a středních podniků), maloobchodníky, 
odvětví stravování a pohostinství, 
spotřebitele a veřejné služby.

Hlavní rysy

________________ ________________
20 SWD(2016) 319 final: Evropský výzkum 
a inovace v oblasti zajištění potravin 
a výživy.

20 SWD(2016) 319 final: Evropský výzkum 
a inovace v oblasti zajištění potravin 
a výživy.

Pozměňovací návrh 70

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– chování spotřebitelů, životní styl 
a motivace, podpora sociálních inovací 
a společenského zapojení pro lepší 
udržitelnost zdraví a životního prostředí 
v celém potravinovém hodnotovém řetězci,

– chování spotřebitelů, životní styl 
a motivace, podpora sociálních inovací 
a společenského zapojení v zájmu lepšího
zdraví, udržitelného životního prostředí a 
dobrých životních podmínek zvířat
v celém potravinovém hodnotovém řetězci,

Pozměňovací návrh 71

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odst. 2 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– moderní systémy bezpečnosti 
a autenticity potravin, které prohlubují 
důvěru spotřebitelů v potravinový systém,

– moderní systémy bezpečnosti a
autenticity potravin, které prohlubují 
důvěru spotřebitelů v potravinový systém,
včetně technologií, jež pomáhají sledovat 
původ potravin, a označování  
bioproduktů,
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Odůvodnění

Označování a sledovatelnost udržitelných produktů je pro spotřebitele neobyčejně důležitá, 
mají-li se dozvědět, které produkty jsou skutečně udržitelné.

Pozměňovací návrh 72

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zmírňování dopadu změny klimatu 
na potravinový systém a jeho
přizpůsobování, včetně průzkumu 
potenciálu a využití mikrobiomu, 
zapomenutých plodin a alternativních 
bílkovin,

– odolnost potravinových systémů, 
zmírňování dopadu změny klimatu na 
potravinové systémy a jejich
přizpůsobování změně klimatu, včetně 
průzkumu potenciálu a využití 
mikrobiomu, zapomenutých plodin a
alternativních bílkovin a nových způsobů a 
technologií produkce potravin,

Odůvodnění

Musíme investovat do inovací, které zajistí nové způsoby udržitelné produkce potravin, 
abychom mohli čelit výzvám, před nimiž stojí výroba potravin v EU, jako je např. změna 
klimatu.

Pozměňovací návrh 73

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odst. 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– environmentálně udržitelné a 
oběhové potravinové systémy účinně 
využívající zdroje na souši i na moři, 
směřující k nulovému plýtvání potravinami 
v celém potravinovém systému díky 
opětovnému použití potravin a biomasy, 
recyklaci potravinářských odpadů, novým 
obalům potravin a poptávce po potravinách 
na míru a po místních potravinách,

– environmentálně, sociálně a
hospodářsky udržitelné, oběhové 
potravinové systémy, které účinně 
využívají zdroje na souši i ve vodním 
prostředí, berou ohled na biologickou 
rozmanitost a ekosystémové služby a 
směřují k nulovému plýtvání potravinami v 
celém potravinovém systému díky 
opětovnému použití potravin a biomasy, a 
to i ve vedlejších tocích produkce, 
recyklaci potravinářských odpadů, novým 
obalům potravin a poptávce po potravinách 
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na míru a po místních potravinách,

Odůvodnění

Udržitelnost potravinových systémů se posuzuje na základě environmentálních, sociálních a 
hospodářských aspektů. Všechny tyto aspekty je tedy třeba zohlednit.

Pozměňovací návrh 74

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odst. 2 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– rozvoj uzavřených oběhových 
systémů, které spojují produkci potravin 
s produkcí energie, jakož i recyklaci živin, 
vody, tepla a CO2 zpět do produkce;

Odůvodnění

Diskuse o oběhovém hospodářství by se měla přesměrovat na oběhové biohospodářství, kde 
dochází k oběhu všech materiálů, energie a odpadu, tak aby bylo dosaženo nulového odpadu.

Pozměňovací návrh 75

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odst. 2 – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– inovační a potravinářské systémy 
zaměřené na inovace v konkrétním místě
a posílení postavení komunit, podpora 
spravedlivého obchodu a tvorby cen, 
začlenění a udržitelnost prostřednictvím
partnerství mezi průmyslem, místními 
orgány, výzkumnými pracovníky 
a společností.

– inovační a potravinářské systémy 
zaměřené na místní inovace a posílení 
postavení komunit, podpora spravedlivých 
potravinových řetězců pomocí 
spravedlivého obchodu a spravedlivé 
tvorby cen, začlenění a udržitelnost, 
podpora partnerství mezi různými subjekty 
v potravinovém řetězci a mezi 
prvovýrobou, průmyslem, místními 
orgány, výzkumnými pracovníky a
společností.
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Odůvodnění

Prvovýroba je klíčovým odvětvím v potravinových systémech.

Pozměňovací návrh 76

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odst. 2 – odrážka 7 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Řešení čtyř hlavních úkolů –
udržitelnosti, produkce, výživy a 
hospodářského růstu – na globální úrovni 
pomocí speciální infrastruktury pro 
udržitelný rozvoj zemědělsko-
potravinářského průmyslu (SDIA). 
Budoucí ekonomiky se nebudou opírat o 
fyzické zdroje minulosti, ale budou 
vybudovány na tocích dat, znalostech a 
spolupráci.

Cílem SDIA bude:

i) umožnit EU a méně rozvinutým zemím 
utvářet společnou budoucnost založenou 
na udržitelném rozvoji,

ii) usnadňovat spolupráci, která na obou 
stranách pomáhá prohlubovat znalosti 
a budovat kapacity a infrastruktury,

iii) uspokojovat regionální a místní 
potřeby tak, aby bylo možné sdílet 
základní znalosti v síti institucí 
zapojených v Evropě do SDIA; tato 
propojená síť bude hnací silou 
nenarušené evropské 
konkurenceschopnosti ve stěžejním 
zemědělsko-potravinářském průmyslu.

iv) vytvořit synergie s nástrojem EU pro 
sousedství, rozvoj a mezinárodní 
spolupráci (na období 2021–2027) podle 
pravidel programu Horizont Evropa.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
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Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2.6. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Inovace založené na biotechnologiích 
vytvářejí základy pro přechod od 
hospodářství založeného na fosilních 
palivech tím, že zahrnují udržitelné 
získávání, průmyslové zpracování a 
přeměnu biomasy ze souše i z moře na 
biologické materiály a výrobky. Rovněž 
využívají potenciál živých zdrojů, věd 
o živé přírodě a průmyslových
biotechnologií k novým objevům, 
produktům a procesům. Inovace založené 
na biotechnologiích, včetně nových 
technologií, mohou přinést nové 
hospodářské činnosti a pracovní místa do 
regionů a měst, přispět k revitalizaci 
venkovských a pobřežních hospodářství 
a posílit oběhovost biohospodářství.

Inovace založené na biotechnologiích 
vytvářejí základy pro přechod od 
hospodářství založeného na fosilních 
palivech tím, že zahrnují udržitelné 
získávání, průmyslové zpracování 
(propojené s výzkumem prvovýroby) a 
přeměnu biomasy ze souše i z vodních 
prostředí na biologické materiály a 
výrobky. Rovněž využívají potenciál 
živých zdrojů, věd o živé přírodě a 
průmyslových a zemědělských
biotechnologií k novým objevům, 
produktům a procesům. Inovace založené 
na biotechnologiích, včetně nových 
technologií, mohou přinést nové 
hospodářské činnosti a pracovní místa do 
regionů a měst, přispět k revitalizaci 
venkovských a pobřežních hospodářství a
posílit oběhovost biohospodářství, a tak 
zajistit přechod na nízkouhlíkovou 
společnost účinně využívající zdroje. 

Pozměňovací návrh 78

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Systémy udržitelného získávání 
a výroby biomasy se zaměřením na 
aplikace a využití s vysokou hodnotou, 
sociální a environmentální udržitelnost, 
dopad na cíle v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti a na celkovou účinnost 
využívání zdrojů,

– Systémy udržitelného získávání a
výroby biomasy se zaměřením na aplikace 
a využití s vysokou hodnotou, sociální, 
environmentální a hospodářskou
udržitelnost, dopad na cíle v oblasti 
klimatu a biologické rozmanitosti a na
celkovou účinnost využívání zdrojů,

Odůvodnění

Udržitelnost získávání biomasy a systémů výroby je posuzována z environmentálního, 
sociálního a hospodářského hlediska.
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Pozměňovací návrh 79

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odst. 2 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Lepší pochopení hnacích sil a 
překážek pro zavádění výrobků z 
biologického materiálu pomocí průzkumu 
označení CE, označování produktů, 
uplatňování norem, systémů certifikace, 
zadávání veřejných zakázek a regulačních 
činností, včetně z hlediska celosvětové 
hospodářské soutěže.

Odůvodnění

Pro produkci výrobků z biologického materiálu budou důležité vědecky podložené informace 
o hnacích sílách a překážkách tohoto nového odvětví, aby bylo možné využít jeho plný 
potenciál, zejména pokud jde o regulaci a právní předpisy EU.

Pozměňovací návrh 80

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– biotechnologické hodnotové 
řetězce, materiály včetně biologicky 
inspirovaných materiálů, výrobky 
a procesy s novými vlastnostmi, funkcemi 
a vylepšenou udržitelností (včetně snížení 
emisí skleníkových plynů), podpora 
rozvoje pokročilých biorafinerií 
využívajících širší škálu biomasy,

– měly by být vytvořeny 
biotechnologické hodnotové řetězce, 
materiály včetně biologicky inspirovaných 
materiálů, výrobky a procesy s novými 
vlastnostmi, funkcemi a vylepšenou 
udržitelností (včetně snížení emisí 
skleníkových plynů) a podpořen rozvoj
pokročilých biorafinerií využívajících širší 
škálu biomasy, včetně biologického 
odpadu, průmyslového odpadu a 
vedlejších toků, a využívání pokročilých 
technologií rozkladu biomasy,

Odůvodnění

V ekologickém oběhovém hospodářství se recykluje také biologický odpad, průmyslový odpad 
a vedlejší toky.
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Pozměňovací návrh 81

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odst. 2 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– biotechnologie, včetně 
nejmodernějších meziodvětvových 
biotechnologií, pro použití 
v konkurenceschopných, udržitelných 
a nových průmyslových procesech, 
ekosystémových službách a spotřebních 
výrobcích21,

– biotechnologie, včetně 
nejmodernějších meziodvětvových 
biotechnologií, pro použití 
v konkurenceschopných, udržitelných 
a nových průmyslových a zemědělských 
procesech, ekosystémových službách 
a spotřebních výrobcích21,

_________________ _________________

21 Biotechnologickými aplikacemi v oblasti 
zdraví se v rámci tohoto pilíře bude 
zabývat klastr „Zdraví“.

21 Biotechnologickými aplikacemi v oblasti 
zdraví se v rámci tohoto pilíře bude 
zabývat klastr „Zdraví“.

Pozměňovací návrh 82

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– oběhovost hospodářství založeného 
na biotechnologiích prostřednictvím 
technologických, systémových a sociálních 
inovací a inovací obchodních modelů 
s cílem radikálně zvýšit hodnotu 
vytvořenou na jednotku biologických 
zdrojů, avšak udržet hodnotu těchto zdrojů 
v hospodářství po delší dobu a podporovat 
zásadu kaskádového využívání udržitelné 
biomasy prostřednictvím výzkumu 
a inovací,

– oběhovost hospodářství založeného 
na biotechnologiích prostřednictvím 
technologických, systémových a sociálních 
inovací a inovací obchodních modelů s
cílem radikálně zvýšit hodnotu vytvořenou 
na jednotku biologických zdrojů, udržet 
hodnotu těchto zdrojů v hospodářství po 
delší dobu a podporovat nahrazení 
neobnovitelných materiálů a zásadu 
kaskádového využívání udržitelné biomasy 
a inovovat nové produkty z biologických 
materiálůprostřednictvím výzkumu a
inovací,

Odůvodnění

Nahrazení neobnovitelných materiálů by mělo být jednou z hlavních priorit inovací 
v oběhovém hospodářství.
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Pozměňovací návrh 83

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odst. 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– inkluzivní metody hospodářství 
založeného na biotechnologiích s účastí 
různých subjektů, které se podílejí 
na tvorbě hodnot a maximalizují dopad 
na společnost,

– inkluzivní metody hospodářství 
založeného na biotechnologiích s účastí 
různých subjektů, které se podílejí na
tvorbě hodnot a maximalizují dopad na
společnost, hospodářství a vědu,

Odůvodnění

Při posuzování hodnoty metod bychom měli zohlednit rovněž dopad na hospodářství a vědu.

Pozměňovací návrh 84

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odst. 2 – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– lepší pochopení hranic hospodářství 
založeného na biotechnologiích 
a příslušných synergií a kompromisů, 
pokud jde o zdravé životní prostředí.

– lepší pochopení možností a hranic 
hospodářství založeného na 
biotechnologiích a příslušných přínosů, 
synergií a kompromisů, pokud jde o zdravé 
životní prostředí.

Odůvodnění

Ačkoli biohospodářství může mít stále určité hranice, nabízí obrovské příležitosti a přínosy,
pokud jsou dostatečně finančně podporovány inovace a výzkum.

Pozměňovací návrh 85

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odst. 2 – odrážka 7 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–měly by být vyvíjeny výrobky z masivního 
dřeva založené na designu (nábytek, 
dřevostavby, hybridní materiály), které 
představují účinný způsob propadu 
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uhlíku,

Pozměňovací návrh 86

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.6 – odst. 2 – odrážka 7 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- biotechnologické hodnotové 
řetězce pro výrobní průmysl, včetně 
nových multimateriálních a 
multifunkčních koncepcí a produktů,

Odůvodnění

Koncepce oběhového hospodářství založeného na biotechnologiích musí zahrnovat 
i multifunkčnost.

Pozměňovací návrh 87

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oběhové systémy výroby a spotřeby budou 
přínosem pro evropské hospodářství, neboť 
sníží závislost na zdrojích a zvýší 
konkurenceschopnost podniků, i pro 
evropské občany, neboť vytvoří nové 
pracovní příležitosti a sníží tlaky na životní 
prostředí a klima. Přechod 
k nízkoemisnímu oběhovému hospodářství 
s účinným využíváním zdrojů bude kromě 
průmyslové transformace vyžadovat širší 
systémový posun, který vyžaduje 
systémová ekologicky inovativní řešení, 
nové obchodní modely, trhy a investice, 
základní infrastrukturu, změny v chování 
spotřebitelů díky sociálním inovacím 
a modely správy stimulující spolupráci 
mezi více zainteresovanými stranami, aby 
zamýšlená systémová změna dosáhla 
lepších hospodářských, environmentálních 
a sociálních výsledků22. Pro srovnatelnost, 

Oběhové systémy výroby a spotřeby budou 
přínosem pro evropské hospodářství, neboť 
sníží závislost na zdrojích a zvýší 
konkurenceschopnost podniků, i pro 
evropské občany, neboť vytvoří nové 
pracovní příležitosti a sníží tlaky na životní 
prostředí a klima. Přechod k
nízkoemisnímu oběhovému hospodářství s 
účinným využíváním zdrojů bude kromě 
průmyslové transformace vyžadovat širší 
systémový posun, který vyžaduje 
systémová ekologicky inovativní řešení, 
ekodesign, nové obchodní modely, trhy a
investice, základní infrastrukturu, změny v 
chování spotřebitelů díky sociálním 
inovacím a modely správy stimulující 
spolupráci mezi více zainteresovanými 
stranami, aby zamýšlená systémová změna 
dosáhla lepších hospodářských, 
environmentálních a sociálních výsledků22, 
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vytváření a sdílení znalostí a zamezení 
zdvojování úsilí bude důležité otevřít se 
mezinárodní spolupráci, 
např. prostřednictvím mezinárodních 
iniciativ, jako je Mezinárodní panel pro 
zdroje.

tj. související udržitelné systémy pro 
zajištění výživných potravin, udržitelný 
a zdravý život a bydlení, energetická 
řešení a nové udržitelné materiály 
a produkty. Pro srovnatelnost, vytváření 
a sdílení znalostí a zamezení zdvojování 
úsilí bude důležité otevřít se mezinárodní 
spolupráci, např. prostřednictvím 
mezinárodních iniciativ, jako je 
Mezinárodní panel pro zdroje.

__________________ _________________

22 Činnosti v oblasti intervence „Oběhové 
systémy“ se budou doplňovat s činnostmi v 
oblasti intervence „Nízkouhlíkový a 
ekologický průmysl“ v klastru „Digitální 
oblast a průmysl“.

22 Činnosti v oblasti intervence „Oběhové 
systémy“ se budou doplňovat s činnostmi v 
oblasti intervence „Nízkouhlíkový a 
ekologický průmysl“ v klastru „Digitální 
oblast a průmysl“.

Pozměňovací návrh 88

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.7 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– metriky a ukazatele pro měření 
výkonnosti oběhového hospodářství a 
působení během životního cyklu; systémy 
správy, které urychlí rozšiřování 
oběhového hospodářství a účinného 
využívání zdrojů a současně vytvoří trhy 
pro druhotné materiály; spolupráce mnoha 
zúčastněných stran napříč hodnotovými 
řetězci; nástroje pro investice 
do oběhového hospodářství,

– metriky a ukazatele pro měření 
výkonnosti oběhového hospodářství, jeho 
dopad na plnění cílů udržitelného rozvoje
a působení během životního cyklu; 
systémy správy, které urychlí rozšiřování 
oběhového hospodářství a účinného 
využívání zdrojů a současně vytvoří trhy 
pro druhotné materiály; spolupráce mnoha 
zúčastněných stran napříč hodnotovými 
řetězci; nástroje pro investice 
do oběhového hospodářství,

Pozměňovací návrh 89

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.7 – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– oběhové využívání vodních zdrojů, 
včetně snížení poptávky po vodě, prevence 
jejích ztrát, opětovného využívání vody, 

– oběhové využívání vodních zdrojů, 
včetně snížení poptávky po vodě, zejména 
v oblastech trpících nedostatkem vody, 
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recyklace a valorizace odpadních vod 
a modelů řízení pro inteligentní 
rozdělování vodních zdrojů, řešení zdrojů 
znečištění a řešení dalších tlaků na vodní 
zdroje.

prevence jejích ztrát, opětovného využívání 
vody, recyklace a valorizace odpadních 
vod, inteligentního oběhu živin a modelů 
řízení pro inteligentní rozdělování vodních 
zdrojů, řešení zdrojů znečištění a řešení 
dalších tlaků na vodní zdroje.

Odůvodnění

Oběh živin je  klíčovým aspektem oběhového hospodářství.

Pozměňovací návrh 90

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odst. 2 – bod 5 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– metody pro posuzování vhodnosti 
přirozeně se vyskytujících látek jako 
produktů rostlinolékařské péče,
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