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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Horizont Evropa bude 9. rámcovým programem Evropské unie pro výzkum a inovace. Bude 

uplatňován v období 2021 až 2027. Horizont Evropa má stavět na předchozím úspěchu a poučit se 

z předchozích programů. Jeho cílem je posílit vědecké a technologické základny Unie, podporovat 

její konkurenceschopnost a zajistit, aby Evropa mohla hrát vedoucí úlohu při řešení výzev 21. 

století.  

 

Výbor pro rozvoj přikládá programu Horizont Evropa velký význam vzhledem k úloze, kterou 

může sehrát při provádění cílů udržitelného rozvoje. Stále více se uznává významná úloha 

výzkumu a inovací při dosahování společenských a ekonomických cílů v rozvojových zemích.  

 

Je důležité zajistit, aby byl program Horizont Evropa otevřen také účastníkům z rozvojových 

zemí, ať už jde o přímou účast v projektech a činnostech, tak o možnost využívat výsledků 

projektů. Účast rozvojových zemí ve stávajícím programu Horizont 2020 se v porovnání 

s předchozím rámcovým programem snížila. V programu Horizont Evropa by měla být přidána 

zvláštní ustanovení, která by v něm posílila aspekt mezinárodní spolupráce. 

 

Je také velmi důležité, aby byly zohledněny priority a závazky vnější a rozvojové politiky Unie, 

zejména v oblasti změny klimatu, biologické rozmanitosti a energetické účinnosti.  

  

Další navrhované změny se týkají podpory zapojení občanské společnosti a posílení genderového 

rozměru programu. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby 

zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Právní východisko 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské 

unie, a zejména na čl. 173 odst. 3 a čl. 182 

odst. 4 této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské 

unie, a zejména na čl. 173 odst. 3, čl. 182 

odst. 4 a čl. 208 odst. 1 této smlouvy, 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(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) Uznává, že změna klimatu je 

jedním z největších a nejdůležitějších 

globálních a společenských problémů, a 

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 50 % výdajů z rozpočtu EU šlo na 

podporu cílů v oblasti klimatu. Opatření v 

rámci zvláštního programu by měla přispět 

alespoň 50 % celkového finančního krytí 

zvláštního programu ke klimatickému cíli, 

aby byla podpořena opatření nebo jejich 

části, jež napomohou vytvoření 

hospodářství s nulovými emisemi 

skleníkových plynů nejpozději do roku 

2050. Během přípravy a provádění 

zvláštního programu budou identifikována 

a plně reflektována relevantní ex ante 

opatření – ve formě strategického plánu a 

pracovního programu, která budou znovu 

posouzena během příslušných hodnocení a 

přezkumů, čímž se zajistí, že cíle 

investovat alespoň 50 % celkového 

finančního krytí programu do výzkumu a 

inovací v oblasti klimatu bude dosaženo 

účinně a včas. 

Odůvodnění 

Vyčlenění 35% prostředků na výdaje v oblasti klimatu v rámci rozpočtového krytí programu 

Horizont, jak navrhuje Komise, je pouze potvrzením statusu quo stávajícího programu. 

Vzhledem k tomu, že změna klimatu je jednou z největších globálních a společenských výzev, 

je tato výše nedostatečná. Transformace na ekonomiku s nulovými čistými emisemi 

skleníkových plynů nejpozději do roku 2050 se musí zrychlit, přičemž nejdůležitějším 

nástrojem k dosažení tohoto cíle je ambiciózní a dobře financovaná politika výzkumu, vývoje 

a inovací. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a)  Vzhledem k výrazně nepříznivému 

dopadu fosilních paliv na snahy v oblasti 

změny klimatu by se program Horizont 

Evropa měl zapojit do postupného 

ukončení používání fosilních paliv tím, že 

neposkytne žádnou finanční podporu na 

opatření či investice související s výrobou, 

zpracováním, distribucí, skladováním 

nebo spalováním fosilních paliv nebo 

jakákoli další opatření, která jsou škodlivá 

pro klima a jsou v rozporu se závazky 

Unie vyplývajícími z Pařížské dohody. 

Odůvodnění 

Má-li být průměrný globální nárůst teploty zachován výrazně pod hranicí 2°C, je třeba 

důraznějších opatření. Zejména pak v situaci, kdy při mezinárodních jednáních bude 

energetická politika EU jistě sloužit jako vzor, ačkoliv nejvíce budou změnou klimatu 

zasaženy země, které se na nárůstu skleníkových plynů podílí nejméně (například malé 

ostrovy nebo nejméně rozvinuté země). 

 

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 

oblasti. 

(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 

oblasti, a podpořit provádění unijní 

iniciativy digitalizace pro rozvoj (D4D). 

______________ _______________ 

6 Sdělení Komise „Nový, moderní víceletý 6 Sdělení Komise „Nový, moderní víceletý 
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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). 

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/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018

DC0098&from=en). 

Odůvodnění 

Bod odůvodnění 2 nařízení o programu Horizont stanoví, že by program měl „posílit dopad 

výzkumu a inovací při rozvoji, podpoře a provádění politik Unie“. Jasným příkladem je zde 

iniciativa D4D přijatá v závěrech Rady ze dne 20. listopadu 2017. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Program by měl poskytnout 

ucelenou vizi pro výzkum a vývoj 

produktů s cílem posílit koordinaci a 

soudržnost evropských programů 

s vnitrostátními a mezinárodními 

iniciativami a výzkumnými programy a 

zajistit, aby slibné produkty byly 

podporovány ve všech fázích vývoje, 

zejména v oblastech nezajímavých pro trh. 

Odůvodnění 

V zájmu dosažení cíle programu Horizont Evropa spočívajícího v řešení globálních výzev, 

včetně cílů udržitelného rozvoje, by tento program měl poskytnout jasnou vizi výzkumu a 

vývoje produktů (tento druhý aspekt je často zanedbáván) a zajistit soudržnost a koordinaci 

vnitrostátních, evropských a mezinárodních snah. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Pracovní program pro danou 

výzvu v rámci pilíře „Globální výzvy a 

konkurenceschopnost průmyslu“ by mohl 

povolit granty pro validaci výrobků ve 

velkém měřítku a jejich replikaci na trhu, 

a uznat tak, že je to zvlášť důležité 

v oblastech, kde trh selhává, nebo pokud 

jde o onemocnění související s chudobou 

a zanedbávaná onemocnění. 

Odůvodnění 

Je zásadní, aby byly finanční prostředky programu Horizont Evropa chráněny a přednostně 

vynaloženy na společenské výzvy, kde příliš často chybí výnosné komerční trhy pro podporu 

vědy, technologie a inovací. V těchto oblastech je veřejné financování ve všech fázích 

výzkumu a vývoje zásadní a lze je využít k účinné mobilizaci investic soukromého sektoru. 

 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) posílení mezinárodní spolupráce; d) posílení mezinárodní spolupráce a 

podpora zapojení výzkumných pracovníků 

z rozvojových zemí, a příspěvek k tomu, 

aby byly splněny příslušné závazky Unie, 

zvláště ty, které jsou uvedené v bodech 49, 

116, 120 a 121 Akční agendy z Addis 

Abeby a v čl. 7 odst. 7 a čl. 10 odst. 5 

Pařížské dohody. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) přilákání, výcvik a udržení e) přilákání, výcvik a udržení 
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výzkumných pracovníků a inovátorů 

v Evropském výzkumném prostoru, včetně 

využití mobility výzkumných pracovníků; 

výzkumných pracovníků a inovátorů 

v Evropském výzkumném prostoru, včetně 

využití mobility výzkumných pracovníků, 

a zároveň předcházení odlivu mozků z 

rozvojových zemí a podpora budování 

kompetenci v oblasti výzkumu a inovací v 

těchto zemích, v koordinaci s rozvojovým 

nástrojem Unie; 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) podpora otevřené vědy a zajištění 

viditelnosti pro veřejnost a otevřený přístup 

k výsledkům; 

f) podpora otevřené vědy a zajištění 

viditelnosti pro veřejnost a otevřený přístup 

k výzkumným datům a výsledkům za 

účelem většího sdílení a užívání 

vědeckých informací, a to při současném 

respektování práv duševního vlastnictví; 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. h 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) podpora provádění politických 

priorit Unie; 

h) podpora provádění politických 

priorit Unie, včetně dosažení cílů Pařížské 

dohody a cílů udržitelného rozvoje v 

rámci Unie i celosvětově; 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. i 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) posílení vazby mezi výzkumem 

a inovacemi a dalšími politikami, včetně 

i) posílení vazby mezi výzkumem 

a inovacemi a dalšími politikami a 
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cílů udržitelného rozvoje; globálními výzvami, včetně cílů 

udržitelného rozvoje; 

 

 

Pozměňovací návrh  12 

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) zapojení občanů, organizací 

občanské společnosti a konečných 

uživatelů do tvorby programů v oblasti 

výzkumu a inovací, včetně procesů 

spolunavrhování a spoluvytváření; 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. k a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ka) řešení selhání trhu, jako je 

například nedostatečný výzkum a inovace 

v oblasti některých globálních a 

společenských výzev, o něž soukromý 

sektor projevuje jen omezený zájem, nebo 

suboptimální investiční situace; 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. l 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

l) zlepšení komunikace ve vědě; l) zlepšení komunikace ve vědě 

prostřednictvím platforem otevřených 

zdrojů; 

 

Pozměňovací návrh  15 
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Návrh rozhodnutí 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. p a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 pa) zajištění, že alespoň 50 % 

prostředků z programu Horizont Evropa 

bude vynaloženo na inovace v oblasti 

výzkumu souvisejícího s klimatem, čímž se 

zajistí, že konkrétní program přispěje ke 

zvýšení vnitrostátních cílů v oblasti 

klimatu a energetiky a zvýší se i cíle v 

rámci vnitrostátních plánů v oblasti 

energetiky a klimatu; 

 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Integrované plnění programových cílů 

programu Horizont Evropa bude zajištěno 

prostřednictvím víceletého strategického 

plánování. Díky tomuto plánování se 

pozornost zaměří na celkový dopad 

programu a soudržnost jeho jednotlivých 

pilířů, jakož i na součinnost s ostatními 

programy EU a na podporu poskytovanou 

dalším politikám EU nebo z těchto politik 

získanou. 

Integrované plnění programových cílů 

programu Horizont Evropa bude zajištěno 

prostřednictvím víceletého strategického 

plánování. Díky tomuto plánování se 

pozornost zaměří na celkový dopad 

programu a soudržnost jeho jednotlivých 

pilířů, jakož i na součinnost s ostatními 

programy EU a na podporu poskytovanou 

dalším politikám EU nebo z těchto politik 

získanou. Proces strategického plánování 

zajistí, aby se program Horizont Evropa 

zaměřil na dosahování cílů udržitelného 

rozvoje a aby se jednotlivými cíli 

udržitelného rozvoje a souvisejícími 

dílčími cíli udržitelného rozvoje řídil výběr 

témat a formulace výzev k předkládání 

návrhů pro klastry pilíře II „Globální 

výzvy a konkurenceschopnost průmyslu“. 
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Pozměňovací návrh  17 

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 

fázívýzkumu a inovací, včetně přípravy 

programu, zvláště stanovení výzkumných 

priorit pilíře II „Globální výzvy a 

konkurenceschopnost průmyslu“. Za 

tímto účelem bude navázán strukturovaný 

dialog s občanskou společností. Tento 

proces 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 norem v 

oblasti etiky a integrity. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Strategické plánování pomůže rozvíjet 

a provádět politiku v relevantních 

dotčených oblastech na úrovni EU, jakož 

i doplňující politiky a politické přístupy 

v členských státech. V procesu 

strategického plánování se zohlední 

politické priority EU, aby se zvýšil 

příspěvek výzkumu a inovací 

k uskutečňování politiky. Rovněž se 

vezmou v úvahu prognostické činnosti, 

studie a další vědecké důkazy a zohlední se 

stávající relevantní iniciativy na úrovni EU 

a na vnitrostátní úrovni. 

Strategické plánování pomůže rozvíjet 

a provádět politiku v relevantních 

dotčených oblastech na úrovni EU, jakož 

i doplňující politiky a politické přístupy 

v členských státech. V procesu 

strategického plánování se zohlední 

politické priority EU, včetně cílů 

udržitelného rozvoje, aby se zvýšil 

příspěvek výzkumu a inovací 

k uskutečňování politiky. Rovněž se 

vezmou v úvahu prognostické činnosti, 

studie a další vědecké důkazy a zohlední se 

stávající relevantní iniciativy na úrovni EU 

a na vnitrostátní úrovni. 
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Pozměňovací návrh  19 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – odst. 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při provádění programu Horizont Evropa 

bude zvláštní pozornost věnována zajištění 

vyváženého a širokého přístupu k výzkumu 

a inovacím, což se neomezuje pouze na 

vývoj nových výrobních postupů a služeb 

na základě vědeckých a technických 

znalostí a průlomových objevů, nýbrž 

zahrnuje rovněž využívání stávajících 

technologií v nových aplikacích, soustavné 

zlepšování a netechnologické a sociální 

inovace. Systematický přístup k výzkumu a 

inovacím napříč disciplínami, odvětvími a 

politikami umožní řešit vytyčené výzvy a 

povede ke vzniku nových 

konkurenceschopných podniků 

a průmyslových odvětví, podpoří 

hospodářskou soutěž, podnítí soukromé 

investice a zachovává rovné podmínky na 

vnitřním trhu. 

Při provádění programu Horizont Evropa 

bude zvláštní pozornost věnována zajištění 

vyváženého a širokého přístupu k výzkumu 

a inovacím, což se neomezuje pouze na 

vývoj nových výrobních postupů a služeb 

na základě vědeckých a technických 

znalostí a průlomových objevů, nýbrž 

zahrnuje rovněž využívání stávajících 

technologií v nových aplikacích, soustavné 

zlepšování a netechnologické a sociální 

inovace. Systematický přístup k výzkumu a 

inovacím napříč disciplínami, odvětvími a 

politikami umožní řešit vytyčené výzvy a 

povede ke vzniku nových 

konkurenceschopných podniků 

a průmyslových odvětví, podpoří 

hospodářskou soutěž, podnítí soukromé 

investice a zachovává rovné podmínky na 

vnitřním trhu. V souladu se závazky Unie 

ohledně snižování a vymýcení chudoby je 

zvláštní pozornost věnována inovacím ve 

prospěch mezinárodního rozvoje a 

humanitární pomoci.  

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – odst. 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise bude systematicky zjišťovat 

a zaznamenávat výsledky výzkumných 

a inovačních činností v rámci programu 

a nediskriminačním způsobem přenášet 

nebo šířit tyto výsledky a získané znalosti 

do výrobních odvětví a podniků všech 

velikostí, do veřejné správy, akademické 

sféry, organizací občanské společnosti 

a mezi tvůrce politik s cílem 

Komise bude systematicky zjišťovat 

a zaznamenávat výsledky výzkumných 

a inovačních činností v rámci programu 

a nediskriminačním způsobem přenášet 

nebo šířit tyto výsledky a získané znalosti 

do výrobních odvětví a podniků všech 

velikostí, do veřejné správy, akademické 

sféry, organizací občanské společnosti 

a mezi tvůrce politik v rámci i vně EU 



 

AD\1168115CS.docx 13/39 PE627.607v02-00 

 CS 

maximalizovat evropskou přidanou 

hodnotu programu. 

s cílem maximalizovat přidanou hodnotu 

programu a její zaměření na cíle 

udržitelného rozvoje. Proto by měl být 

podporován otevřený přístup k vědeckým 

publikacím, výsledkům a základním 

údajům. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – odst. 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Většího dopadu bude dosaženo díky 

sladění akcí s ostatními národy a regiony 

na světě v rámci mezinárodní spolupráce 

bezprecedentního měřítka. Vzhledem 

k oboustrannému prospěchu bude nedílnou 

součástí inciativ na podporu akcí EU 

zaměřených na udržitelnost, posílení 

excelence v oblasti výzkumu a inovací 

a konkurenceschopnost také výzva 

partnerům z celého světa, aby se k úsilí EU 

připojili. 

Většího dopadu bude dosaženo díky 

sladění akcí s ostatními národy a regiony 

na světě, zejména zemí s nízkými a 

středními příjmy, v rámci mezinárodní 

spolupráce bezprecedentního měřítka, aby 

bylo dosaženo společné budoucnosti 

založené na udržitelném rozvoji, který 

spojí znalosti, kapacitu a infrastrukturu 

za účelem podpory akcí na obou stranách. 

Vzhledem k oboustrannému prospěchu 

bude nedílnou součástí iniciativ na 

podporu akcí EU zaměřených na vymýcení 

chudoby, udržitelnost, posílení excelence 

v oblasti výzkumu a inovací 

a konkurenceschopnost také výzva 

partnerům z celého světa, aby se k úsilí EU 

připojili, a to včetně partnerů z oblasti 

výzkumu a vzdělávání, průmyslu, vlád a 

nevládních organizací. Mezinárodní 

přenos znalostí, kapacit a infrastruktury 

mezi partnery na mezinárodní úrovni 

bude stimulovat společné přístupy a 

předpisy, které přinesou všem stranám 

součinný obchod.  

 

 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – odst. 20 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Mezinárodní společné akce zajistí účinné 

řešení globálních společenských výzev a 

dosažení cílů udržitelného rozvoje, přístup 

k nejlepším světovým talentům, odborným 

znalostem a zdrojům a k širší nabídce 

inovativních řešení a poptávce po nich. 

Mezinárodní společná akce se zvláštním 

zaměřením na řešení selhání trhu zajistí, 

jak je stanoveno v čl. 2 odst. 1a nařízení, 

kterým se zřizuje program Horizont 

Evropa – rámcový program pro výzkum 

a inovace, kterým se stanoví pravidla pro 

účast a šíření informací, účinné řešení 

globálních společenských výzev 

a opomíjených oblastí výzkumu 

a dosahování cílů udržitelného rozvoje. 

Vzhledem k celosvětové povaze těchto 

výzev a jejich úzkému vztahu k zemím s 

nízkými až středními příjmy je nutné úsilí 

zaměřit na strategickou spolupráci mezi 

nejlepšími světovými talenty, odbornými 

znalostmi a zdroji, a to v souladu s 

rozvojovými politikami, aby se zabránilo 

„odlivu mozků“ z rozvojových zemí. 

Mezinárodní spolupráce a součinnost 

bude navržena na základě společných 

cílů, které mezinárodní spolupráci 

vyžadují. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 1 – OTEVŘENÁ VĚDA návětí – odst. 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pro zvládání globálních výzev má zároveň 

zásadní význam výzkum, technologický 

rozvoj a inovace. To je uznáno zejména v 

Pařížské dohodě, v Akční agendě z Addis 

Abeby a v Agendě 2030 Organizace 

spojených národů Evropská unie bude 

plnit závazky, které v této souvislosti 

přijala, a to spolupracovat při výzkumu v 

souvislosti s cíli udržitelného rozvoje a 

podporovat inovace v rozvojových zemích. 
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Pozměňovací návrh  24 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 1 – odst. 4 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Opatření v rámci tohoto pilíře za účelem 

prosazování mobility výzkumných 

pracovníků jsou uplatňována uvážlivě, 

aby se nepodporoval odliv mozků z 

rozvojových zemí. Budování výzkumných 

kompetencí v těchto zemích se bude 

podporovat v koordinaci s nástrojem 

využívaným pro provádění rozvojové 

politiky Unie. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 1 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Evropa potřebuje vysoce kvalifikovanou 

a odolnou základnu lidského kapitálu ve 

výzkumu a inovacích, která se dokáže 

snadno přizpůsobit budoucím výzvám, 

například velkým demografickým změnám 

v Evropě, a hledat jejich udržitelná řešení. 

Aby bylo dosaženo excelence, musí být 

výzkumní pracovníci mobilní, 

spolupracovat a šířit znalosti v různých 

zemích, oborech a disciplínách, a mít 

správnou kombinaci znalostí a dovedností, 

aby mohli řešit společenské výzvy 

a podporovat inovace. 

Evropa potřebuje vysoce kvalifikovanou 

a odolnou základnu lidského kapitálu ve 

výzkumu a inovacích, která se dokáže 

snadno přizpůsobit budoucím výzvám, 

například velkým demografickým změnám 

v Evropě a ve světě, a hledat jejich 

udržitelná řešení. Aby bylo dosaženo 

excelence, musí být výzkumní pracovníci 

mobilní, spolupracovat a šířit znalosti 

v různých zemích, oborech a disciplínách, 

a mít správnou kombinaci znalostí 

a dovedností, aby mohli řešit společenské 

výzvy a podporovat inovace. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 1 – bod 2 – bod 2.2.1 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

EU musí být nadále laťkou vynikajícího 

výzkumu, a tedy lákat nejslibnější 

výzkumné pracovníky, evropské 

i mimoevropské, během všech fází jejich 

profesní dráhy. Toho lze dosáhnout tak, že 

se výzkumným pracovníkům a ostatním 

pracovníkům ve výzkumu umožní, aby se 

přesouvali a spolupracovali napříč 

jednotlivými zeměmi, odvětvími 

a disciplínami, a tak využívali vysoce 

kvalitní odborné přípravy a profesních 

příležitostí. To usnadní profesní přesuny 

mezi akademickou a neakademickou 

sférou a podnítí podnikatelskou činnost. 

EU musí být nadále laťkou vynikajícího 

výzkumu, a tedy lákat nejslibnější 

výzkumné pracovníky, evropské 

i mimoevropské, včetně pracovníků ze 

zemí s nízkými a středními příjmy, během 

všech fází jejich profesní dráhy. Toho lze 

dosáhnout tak, že se výzkumným 

pracovníkům a ostatním pracovníkům ve 

výzkumu umožní, aby se přesouvali 

a spolupracovali napříč jednotlivými 

zeměmi, odvětvími a disciplínami, a tak 

využívali vysoce kvalitní odborné přípravy 

a profesních příležitostí. To usnadní 

profesní přesuny mezi akademickou 

a neakademickou sférou a podnítí 

podnikatelskou činnost. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 1 – bod 2 – bod 2.2.3 – odst. 2 – odrážka 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

spolupráce a produkce a šíření znalostí 

v rámci EU a s třetími zeměmi 

spolupráce a produkce a šíření znalostí 

v rámci EU a s třetími zeměmi, včetně 

zemí s nízkými a středními příjmy. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – 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 

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 a 
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a společně pro blaho našich občanů. světa. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Většího dopadu lze dosáhnout díky sladění 

akcí s ostatními státy a regiony na světě 

v rámci bezprecedentní mezinárodní 

spolupráce, jejíž směr vytyčují cíle 

udržitelného rozvoje a Pařížská dohoda. 

Vzhledem k oboustrannému prospěchu 

bude nedílnou součástí výzkumu a inovací 

pro udržitelnost výzva partnerům z celého 

světa, aby se ke snahám EU připojili. 

Většího dopadu lze dosáhnout díky sladění 

akcí s ostatními státy a regiony na světě, 

včetně zemí s nízkými a středními příjmy, 
v rámci bezprecedentní mezinárodní 

spolupráce, jejíž směr vytyčují cíle 

udržitelného rozvoje a Pařížská dohoda. 

Vzhledem ke společnému zájmu 

a oboustrannému prospěchu bude nedílnou 

součástí výzkumu a inovací pro 

udržitelnost výzva partnerům z celého 

světa, aby se ke snahám EU připojili. 

Odůvodnění 

EU se v Akční agendě z Addis Abeby zavázala ke spolupráci při výzkumu zaměřeném na cíle 

udržitelného rozvoje na základě „společného zájmu a vzájemného prospěchu“ (bod 120). 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výzkum a inovace jsou klíčovým motorem 

udržitelného hospodářského růstu 

a konkurenceschopnosti průmyslu a budou 

napomáhat při hledání řešení dnešních 

problémů, jak co nejrychleji zvrátit 

negativní a nebezpečný trend, který 

aktuálně spojuje hospodářský rozvoj, 

využívání přírodních zdrojů a sociální 

problémy, a proměnit jej v nové obchodní 

příležitosti. 

Výzkum a inovace jsou klíčovým motorem 

udržitelného rozvoje, včetně udržitelného 

hospodářského růstu 

a konkurenceschopnosti průmyslu a budou 

napomáhat při hledání řešení dnešních 

problémů, jak co nejrychleji zvrátit 

negativní a nebezpečný trend, který 

aktuálně spojuje hospodářský rozvoj, 

využívání přírodních zdrojů a sociální 

problémy, a proměnit jej v nové obchodní 

příležitosti. 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – odst. 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Klastry budou vyvíjet a aplikovat digitální 

technologie, klíčové základní technologie 

a nově vznikající technologie v rámci 

společné strategie na podporu vedoucího 

postavení EU v průmyslu. V příslušných 

případech se k tomu budou využívat 

kosmická data a služby EU. 

Klastry se zaměřují na řešení 

společenských výzev, budou se řídit cíli 

udržitelného rozvoje a vyvíjet a aplikovat 

digitální technologie, klíčové základní 

technologie a nově vznikající technologie v 

rámci společné strategie na podporu 

vedoucího postavení EU v průmyslu v 

rámci udržitelného rozvoje. V příslušných 

případech se k tomu budou využívat 

kosmická data a služby EU. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Evropský pilíř sociálních práv zajišťuje 

všem právo na včasný přístup k dostupné 

a kvalitní preventivní a léčebné zdravotní 

péči. To potvrzuje závazek EU k 

rozvojovým cílům OSN, které vyzývají k 

zajištění všeobecné zdravotní péče pro 

všechny lidi všech věkových skupin do 

roku 2030, aby nikdo nezůstal stranou, 

a k vymýcení úmrtí, kterým lze 

předcházet. 

Evropský pilíř sociálních práv zajišťuje 

všem právo na včasný přístup k dostupné 

a kvalitní preventivní a léčebné zdravotní 

péči. Třetí cíl udržitelného rozvoje OSN 

vyzývá k zajištění zdravého života a ke 

zvyšování jeho kvality pro všechny 

v jakémkoli věku. Chybějící výzkum 

možných očkovacích látek a léčby 

některých onemocnění, které především 

nebo výhradně postihují chudé lidi, 

představuje zjevné selhání trhu. Činnosti 

v tomto klastru se zaměří na toto selhání a 

také jinými způsoby podpoří dosahování 

třetího rozvojového cíle a s ním 

souvisejících cílů. 

 

Pozměňovací návrh  33 
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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 

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. 

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 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; vysoké 

ceny některých inovativních nástrojů a 

technologií v oblasti zdraví, 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. V celosvětovém měřítku 

zůstává počet úmrtí na choroby, kterým 

lze předcházet, nepřijatelně vysoký, 

zejména u dětí. Přístup k základním 

léčivým přípravkům zůstává pro mnohé 

obyvatele v rozvojovém světě nedostupný 

kvůli příliš vysokým nákladům nebo kvůli 

nedostatečným investicím do řešení 

zanedbávaných nemocí. Výzkum v oblasti 
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zdraví ve společnosti v rámci programu 

Horizont Evropa musí vycházet ze zásad 

Deklarace o dohodě TRIPS a veřejném 

zdraví přijaté v Dohá, aby se zvýšil 

výzkum zanedbávaných onemocnění, 

zajistil globální přístup k základním 

lékům, došlo k uznání práva na zdravotní 

péči jakožto lidského práva a podnítily 

nové mechanismy financování na 

podporu většího společného úsilí při 

řešení globálních zdravotních výzev v 

Evropě a rozvojovém světě.  

 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto výzvy ve zdravotnictví jsou ze své 

podstaty komplexní, vzájemně propojené 

a globální a vyžadují multidisciplinární, 

mezioborovou a nadnárodní spolupráci. 

Výzkumné a inovační činnosti vybudují 

úzké vazby mezi objevy, klinickým, 

epidemiologickým, environmentálním 

a socioekonomickým výzkumem 

a regulačními vědami. Budou využívat 

kombinované dovednosti akademické obce 

a průmyslu a podporovat jejich spolupráci 

se zdravotnickými službami, pacienty, 

tvůrci politik a občany s cílem zvýšit 

účinek veřejného financování a zajistit 

přenos výsledků do klinické praxe i do 

systémů zdravotní péče. Budou podporovat 

strategickou spolupráci na úrovni EU a na 

mezinárodní úrovni, aby mohly spojit 

odborné znalosti, kapacity a zdroje 

potřebné k dosažení úspor z rozsahu, 

sortimentu a rychlosti a ke sdílení 

očekávaných přínosů a finančních rizik. 

Tyto výzvy ve zdravotnictví jsou ze své 

podstaty komplexní, vzájemně propojené 

a globální a vyžadují multidisciplinární, 

mezioborovou a nadnárodní spolupráci, 

také se zeměmi s nízkými a střednímu 

příjmy. Výzkumné a inovační činnosti 

vybudují úzké vazby mezi objevy, 

klinickým, epidemiologickým, 

environmentálním a socioekonomickým 

výzkumem a regulačními vědami. Budou 

využívat kombinované dovednosti 

akademické obce, vývojářů produktů 

nezaměřených na zisk a průmyslu 

a podporovat jejich spolupráci se 

zdravotnickými službami, pacienty, tvůrci 

politik, organizace občanské společnosti 

a občany s cílem zvýšit účinek veřejného 

financování a zajistit přenos výsledků do 

klinické praxe i do systémů zdravotní péče. 

Budou podporovat strategickou spolupráci 

na úrovni EU a na mezinárodní úrovni, aby 

mohly spojit odborné znalosti, kapacity a 

zdroje potřebné k dosažení úspor 

z rozsahu, sortimentu a rychlosti a ke 

sdílení očekávaných přínosů a finančních 
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rizik. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Nemoci spojené s chudobou 

a zanedbávaná onemocnění jsou 

celosvětovým problémem a je třeba 

odstranit mezery ve výzkumu vytvořením 

inovací vycházejících z potřeb pacientů. 

Takové vznikající a znovu se objevující 

infekční choroby v evropském regionu a 

problém antimikrobiální rezistence dále 

zdůrazňují potřebu komplexního 

mezinárodně koordinovaného přístupu a 

větší podporu veřejnosti pro výzkum a 

inovace. 

 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – bod 1 – subbod 1.1 – odst. 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 S cílem prosazovat rovný přístup k léčbě, 

prevenci nebo diagnostice závažných či 

život ohrožujících onemocnění a zajistit, 

aby výzkum a inovace financované z 

veřejných prostředků vedly k vhodným, 

bezpečným, účinným, přístupným a 

dostupným řešením program Horizont 

Evropa žádá příjemce finančních 

prostředků na takové projekty, aby 

nastínili, jak hodlají zajistit přístup 

k výsledkům projektu, včetně 

potenciálních budoucích nástrojů v 

oblasti zdraví. 
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Pozměňovací návrh  37 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – bod 1 – bod 1.2.1 – odst. 1 – odrážka 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– zdraví matek, otců, kojenců a dětí a 

úloha rodičů, 

– zdraví matek, otců, kojenců a dětí a 

úloha rodičů, úmrtnost matek a dětí při 

porodu; 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – bod 2 – bod 1.2.2 – odst. 2 – odrážka 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– Technologie pro posuzování rizik, 

expozic a zdravotních dopadů, pokud jde o 

chemické látky, znečišťující látky a další 

zátěžové faktory včetně těch, které souvisí 

s klimatem a životním prostředím, a 

kombinované účinky více zátěžových 

faktorů, 

– Bezpečné, účinné, dostupné 

technologie, včetně technologií pro 

posuzování rizik, expozic a zdravotních 

dopadů, pokud jde o chemické látky, 

znečišťující látky a další zátěžové faktory 

včetně těch, které souvisí s klimatem 

a životním prostředím, a kombinované 

účinky více zátěžových faktorů, 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – bod – bod 1.2.3 – odst. 4 – odrážka 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– léčba nebo péče, včetně 

farmakologické i nefarmakologické léčby, 

– vhodná, bezpečná, účinná a 

cenově dostupná léčba nebo péče, včetně 

farmakologické i nefarmakologické léčby, 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – bod 1 – bod 1.2.4 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Hlavní výzvou pro veřejné zdraví, která si 

žádá efektivní mezinárodní spolupráci na 

úrovni EU i na globální úrovni, je ochrana 

obyvatel před přeshraničními zdravotními 

hrozbami. To bude zahrnovat prevenci, 

připravenost, včasnou detekci, léčbu a 

vyléčení infekčních onemocnění a také 

řešení antimikrobiální rezistence v rámci 

přístupu „jedno zdraví“. 

Hlavní výzvou pro veřejné zdraví, která si 

žádá efektivní mezinárodní spolupráci na 

úrovni EU i na globální úrovni, jakož i 

koordinaci mezi nástroji Unie pro 

financování výzkumu a vývoje a 

mezinárodním vývojem, je ochrana 

obyvatel před přenosnými nemocemi, 

přeshraničními zdravotními hrozbami a 

onemocněními souvisejícími s chudobou a 

zanedbávanými onemocněními. To bude 

zahrnovat rozvíjení nástrojů pro prevenci, 

připravenost, včasnou detekci, léčbu a 

vyléčení infekčních onemocnění a také 

řešení antimikrobiální rezistence. U řady 

infekčních onemocnění chybí investice 

soukromého sektoru do výzkumu a 

inovací vzhledem k chybějícím tržním 

pobídkám k investicím do prevence, léčby 

a diagnostiky těchto onemocnění často 

souvisejících s chudobou, což vyžaduje 

ambicióznější investování z veřejného 

sektoru. Zvláště složitá a nákladná 

klinická hodnocení prováděná v pozdní 

fázi a podpora etiky a zpřísňování 

regulace v rozvojových zemích vyžadují 

společné evropské úsilí. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.4 – odst. 2 – odrážka 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– vakcinace, diagnostika, léčba 

a vyléčení infekčních onemocnění včetně 

komorbidit a koinfekcí, 

– nový vývoj a optimalizace v oblasti 

vhodné, bezpečné, účinné a dostupné 

vakcinace, diagnostiky, léčby a vyléčení 

infekčních onemocnění včetně komorbidit 

a koinfekcí, přičemž priorita je věnována 

chorobám souvisejícím s chudobou a 

zanedbávaným onemocněním tam, kde 

chybí komerční trhy, na něž má značný 

dopad antimikrobiální rezistence; 
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Pozměňovací návrh  42 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.4 – odst. 2 – odrážka 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– překážky zavádění a přenosu 

lékařských intervencí do klinické praxe 

a do systému zdravotní péče, 

– překážky zavádění a přenosu 

lékařských intervencí do klinické praxe 

a do systému zdravotní péče, včetně 

zpřísňování regulace v zemích s nízkými 

až středními příjmy, 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – bod 1 – bod 1.2.4 – odst. 2 – odrážka 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

přeshraniční aspekty infekčních 

onemocnění a specifické výzvy v zemích 

s nízkými a středními příjmy, například 

tropické nemoci. 

přeshraniční aspekty výzkumu a vývoje 

léčiv v oblasti infekčních onemocnění 

a specifické výzvy v zemích s nízkými 

a středními příjmy, zejména nemoci 

související s chudobou, například 

opomíjené tropické nemoci, AIDS, 

tuberkulóza a malárie. Nemoci související 

s chudobou a zanedbávané nemoci je 

třeba řešit v rámci komplexního přístupu 

založeného na partnerství s členskými 

státy, dotčenými regiony a výzkumnými 

a odbornými institucemi, který vychází 

z úspěchu druhého programu Partnerství 

evropských a rozvojových zemí při 

klinických hodnoceních (EDCTP2) 

a zahrnuje vývoj nových metod léčby 

infekčních chorob s cílem bojovat proti 

rezistenci vůči antibiotikům.  

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – bod 1 – bod 1.2.5 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zdravotnické technologie a nástroje jsou 

klíčové pro veřejné zdraví a velkou měrou 

přispěly k důležitým zlepšením, kterých 

bylo v EU dosaženo v oblasti kvality 

života, zdraví a zdravotní péče. Klíčovou 

strategickou výzvou je tudíž navrhnout, 

vyvinout, realizovat a zavést vhodné, 

důvěryhodné, bezpečné a nákladově 

efektivní nástroje a technologie pro zdraví 

a zdravotní péči s náležitým ohledem na 

potřeby lidí se zdravotním postižením 

a stárnoucí společnost. To zahrnuje umělou 

inteligenci a jiné digitální technologie, 

které nabízejí značné zlepšení oproti 

stávajícím možnostem, jakož i stimulaci 

konkurenceschopného a udržitelného 

průmyslu souvisejícího se zdravím, který 

vytváří pracovní místa vysoké hodnoty. 

Evropský průmysl související se zdravím je 

jedním z klíčových hospodářských odvětví 

v EU, které představuje 3 % HDP 

a zaměstnává 1,5 milionu lidí. 

Zdravotnické technologie a nástroje jsou 

klíčové pro veřejné zdraví a velkou měrou 

přispěly k důležitým zlepšením, kterých 

bylo v EU dosaženo v oblasti kvality 

života, zdraví a zdravotní péče. Klíčovou 

strategickou výzvou je tudíž navrhnout, 

vyvinout, realizovat a zavést vhodné, 

důvěryhodné, bezpečné, dostupné a účinné 

nástroje a technologie pro zdraví a 

zdravotní péči s náležitým ohledem na 

potřeby lidí se zdravotním postižením 

a stárnoucí společnost. To zahrnuje umělou 

inteligenci a jiné digitální technologie, 

které nabízejí značné zlepšení oproti 

stávajícím možnostem, jakož i stimulaci 

konkurenceschopného a udržitelného 

průmyslu souvisejícího se zdravím, který 

vytváří pracovní místa vysoké hodnoty. 

Evropský průmysl související se zdravím je 

jedním z klíčových hospodářských odvětví 

v EU, které představuje 3 % HDP 

a zaměstnává 1,5 milionu lidí. 

 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – částl II – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.6 – odst. 2 – odrážka 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – Oddělení nákladů na výzkum a 

ceny léčiv za účelem zvýšení přístupu a 

zajištění Cíle 3 pro udržitelný rozvoj – 

Zdraví a kvalitní život; 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odst. 2 – odrážka 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– vliv tradic, vzorců chování, – vliv tradic, vzorců chování, 
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vnímání a přesvědčení na hodnoty a pocit 

sounáležitosti. 

vnímání a přesvědčení na hodnoty a pocit 

sounáležitosti v evropské společnosti 

charakterizované pluralismem, tolerancí a 

solidaritou. 

 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – bod 2 – bod 2.2.3 – odst. 1 – odrážka 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– systémy daní a dávek spolu 

s politikami v oblasti sociálního 

zabezpečení a sociálních investic usilující 

o odstranění nerovností a řešení 

negativních dopadů techniky, demografie 

a rozmanitosti, 

– systémy daní a dávek spolu 

s politikami v oblasti sociálního 

zabezpečení a sociálních investic usilující 

o odstranění nerovností, podpora 

mobilizace domácích zdrojů v rozvojových 

zemích, v souladu s oddílem II A Akční 

agendy z Addis Abeby a s politikou 

Unie, řešení negativních dopadů techniky, 

demografie, vyhýbání se daňovým 

povinnostem a daňové úniky, nezákonné 

finanční toky a nedostatek 

transparentnosti ve vztahu k finančním 

podmínkám a operacím; 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.4 – odst. 2 – odrážka 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– schopnost společnosti lépe řídit 

a snížit riziko vzniku katastrof, též 

prostřednictvím přírodních řešení a 

zlepšování prevence, připravenosti a reakce 

na stávající a nová rizika, 

– schopnost společnosti zvyšovat 

odolnost a lépe řídit a snížit riziko vzniku 

katastrof, též prostřednictvím přírodních 

řešení a zlepšování prevence, připravenosti 

a reakce na stávající a nová rizika, 
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Pozměňovací návrh  49 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Digitalizace postupuje také v rozvojových 

zemích a přináší nové sociální a 

ekonomické příležitosti. Zároveň však 

digitální propast mezi zeměmi i v nich 

samotných brání sdílení přínosů a 

zhoršuje nerovnost. Cílem iniciativy Unie 

D4D je pomoci maximalizovat kladné 

dopady digitalizace na rozvojové země a 

řešit problémy. Aktivity v tomto klastru 

tuto iniciativu podpoří. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

EU bude muset v zájmu dosažení cílů 

Pařížské dohody přejít k nízkouhlíkovým 

a odolným ekonomikám a společnostem 

účinně využívajícím zdroje. To bude 

založeno na hlubokých změnách 

v technologiích a službách, ve způsobech 

chování podniků a spotřebitelů a také 

na nových formách správy věcí veřejných. 

Omezení nárůstu průměrné globální teploty 

výrazně pod úroveň 2 °C a snaha 

o omezení nárůstu teploty na 1,5 °C si 

žádají rychlý pokrok v dekarbonizaci 

energetického systému a podstatné snížení 

emisí skleníkových plynů z odvětví 

dopravy6. Rovněž bude zapotřebí nový 

impuls, který urychlí rozvoj průlomových 

objevů nové generace, jakož i demonstrace 

a zavádění inovativních technologií 

a řešení, též s využitím příležitostí, které 

nabízejí digitální a kosmické technologie. 

K tomu bude sloužit integrovaný přístup, 

EU bude muset v zájmu dosažení cílů 

Pařížské dohody přejít k nízkouhlíkovým 

a odolným ekonomikám a společnostem 

účinně využívajícím zdroje. To bude 

založeno na hlubokých změnách 

v technologiích a službách, ve způsobech 

chování podniků a spotřebitelů a také 

na nových formách správy věcí veřejných. 

Pařížská dohoda představuje rámec 

opatření ke zmírnění dopadů a adaptační 

opatření. Její článek 7 stanoví globální 

adaptační cíl. V čl. 7 odst. 7 se EU 

zejména zavázala k pomoci rozvojovým 

zemím, které nenesou dostatečnou 

odpovědnost za zapříčiňování změny 

klimatu, jsou jejími hlavními oběťmi a 

mají málo zdrojů na to, aby se jí 

přizpůsobily. Potřeby rozvojových zemí 

zahrnují cílené předpovědi a poradenství 

vycházející z výzkumu (klimatické služby) 

v nejvyšší možné kvalitě, aby měly 
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který bude zahrnovat dekarbonizaci, účinné 

využívání zdrojů, snižování znečištění 

ovzduší, přístup k surovinám a oběhové 

hospodářství. 

možnost se dobře rozhodovat a být 

připraveny. Zahrnují také podporu při 

rozvíjení účinných nových adaptačních 

metod. Poskytnutí solidního příspěvku 

Unie na pokrytí těchto potřeb je důležitým 

záměrem činností v tomto klastru a je 

klíčové pro plnění závazků, které EU 

přijala v čl. 7 odst. 7 a čl. 10 odst. 5 

Pařížské dohody. Omezení nárůstu 

průměrné globální teploty výrazně 

pod úroveň 2 °C a snaha o omezení nárůstu 

teploty na 1,5 °C si žádají rychlý pokrok 

v dekarbonizaci energetického systému 

a podstatné snížení emisí skleníkových 

plynů z odvětví dopravy6. Rovněž bude 

zapotřebí nový impuls, který urychlí rozvoj 

průlomových objevů nové generace, jakož 

i demonstrace a zavádění inovativních 

technologií a řešení, též s využitím 

příležitostí, které nabízejí digitální 

a kosmické technologie. K tomu bude 

sloužit integrovaný přístup, který bude 

zahrnovat dekarbonizaci, účinné využívání 

zdrojů, snižování znečištění ovzduší, 

přístup k surovinám a oběhové 

hospodářství. 

 

Pozměňovací návrh  51 

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 

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 omezují jejich schopnost dlouhodobě 

uchovávat dobré životní podmínky lidí. 

Jakýkoli systém výroby, který poškozuje 

přírodu, nebude dlouhodobě udržitelný 
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ekologických, sociálních a ekonomických 

cílů a nasměrování lidských činností na 

cestu k udržitelnosti. 

ani produktivní, a nebude proto ani 

konkurenceschopný. Funkční a 

prosperující ekosystém je vlastním 

základem každého využívání zdrojů. Je 

zásadní uznat souvislost mezi degradací 

základny přírodních zdrojů, včetně 

biologické rozmanitosti, a fungováním 

přírodních a polopřírodních ekosystémů, 

které poskytují základní služby pro 

společnost, a pracovat na řešení 

navržených v důsledku toho. Koncepce 

oběhového hospodářství, agroekologie, 

udržitelné bioekonomiky a modré 

ekonomiky poskytují příležitost k vyvážení 

ekologických, sociálních a ekonomických 

cílů a nasměrování lidských činností na 

cestu k udržitelnosti, přičemž je třeba 

zajistit, aby se způsob provádění našich 

systémů produkce potravin opíral 

především o hlediska výživy a zdraví. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh rozhodnutí 

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; 

jakož i pro rozvoj odolných a dynamických 

venkovských, pobřežních a městských 

oblastí. 

Bude třeba usilovat o multidisciplinární a 

transdisciplinární přístupy využívající 

odborné znalosti a zkušenosti subjektů v 

rámci hodnotových řetězců za účelem 

vytvoření znalostní báze a nalezení řešení 

pro: ochranu udržitelného řízení 

a využívání přírodních zdrojů z půdy a 

vody a posílení úlohy pozemských 

a vodních systémů jako úložišť uhlíku s 

uzavřeným cyklem koloběhu živin a 

funkčními hydrologickými systémy; 

zajištění bezpečnosti potravin a výživy, tak 

aby byly dostatečně pokryty potřeby Unie 

a aby se zabránilo vzniku odpadu a 

nadprodukce, zajištění bezpečných 

potravin a krmiv, zdravé a výživné stravy; 

urychlení přechodu potravinářství a 

zemědělství k agroekologickým přístupům, 

které budou využitelné v konvenčním i 

ekologickém zemědělství; podpora 
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diverzifikace příjmů ve venkovských 

oblastech; urychlení přechodu od 

lineárního hospodářství založeného na 

fosilních palivech k oběhovému 

hospodářství, které efektivně využívá 

zdroje a je odolné a vykazuje nulové emise 

skleníkových plynů, 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  53 

Návrh rozhodnutí 

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, divoké 

i kultivované, a zajistit dlouhodobé 

fungování ekosystémových služeb, 

přizpůsobení se změně klimatu 

a skladování uhlíku (jak na pevnině, tak 

i ve vodě). 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 k oběhovému 

hospodářství, agroekologii, udržitelné 

bioekonomice a modré ekonomice 

a současně ochraňovat zdraví a integritu 

životního prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh rozhodnutí 

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, 

Budou rovněž podporovat participační 

přístupy v oblasti výzkumu a inovací, 
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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. 

včetně přístupu založeného na více 

subjektech, včetně organizací občanské 

společnosti, a rozvíjet znalostní 

a inovativní systémy na místní, regionální, 

národní a evropské úrovni. Zahrnutí všech 

subjektů zemědělsko-potravinového 

řetězce do společné tvorby a sdílení 

znalostí hraje zásadní úlohu v procesu 

vývoje a provádění agroekologických 

inovací za účelem řešení výzev napříč 

potravinovými systémy, včetně 

přizpůsobení se změně klimatu. Sociální 

inovace spolu s angažovaností občanů 

budou mít zásadní význam pro podporu 

nových vzorů správy, výroby a spotřeby. 

 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – bod 5 – bod 5.1 – odst. 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vzhledem k tomu, že tyto výzvy jsou 

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. 

Vzhledem k tomu, že tyto výzvy jsou 

složité, vzájemně propojené a svou 

povahou globální, bude třeba uplatnit 

systémový přístup za spolupráce 

s členskými státy a mezinárodními 

partnery, včetně zemí s nízkými a 

středními příjmy, 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. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh rozhodnutí 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 



 

PE627.607v02-00 32/39 AD\1168115CS.docx 

CS 

– 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, 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.3 – odst. 2 – odrážka 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– využívání a poskytování 

ekosystémových služeb v zemědělských 

a lesnických systémech uplatňujících 

ekologické přístupy a testování řešení 

inspirovaných přírodou od 

úrovně zemědělských podniků až po 

úroveň krajiny pro účely zemědělství 

šetrného k životnímu prostředí, 

– využívání a poskytování 

ekosystémových funkcí v zemědělských 

a lesnických systémech uplatňujících 

ekologické přístupy a testování řešení 

inspirovaných přírodou od 

úrovně zemědělských podniků až po 

úroveň krajiny pro účely zemědělství 

šetrného k životnímu prostředí, řešení 

problémů souvisejících se změnou 

klimatu, ztrátou biologické rozmanitosti, 

degradací ekosystémů, znečištěním ze 

zemědělství a zdravím a blahobytem 

občanů; zkoumání přístupů k zajištění 

odolnosti a stability systémů výroby 

založených na větším počtu druhů a velké 

biologické rozmanitosti; 

Odůvodnění 

Přírodní systémové přístupy v zemědělství vycházejí z pilotních projektů / přípravných 

opatření zaměřených na přírodní řešení pro venkovské oblasti; 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh rozhodnutí 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – přechod k integrovaným a 

diverzifikovaným potravinovým a 
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zemědělským systémům a zemědělským 

postupům, včetně uplatňování 

agroekologických přístupů, které budou 

využitelné v konvenčním i ekologickém 

zemědělství; 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.5 – odst. 2 – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– Udržitelná a zdravá výživa pro 

dobré životní podmínky lidí po celou dobu 

života, 

– Udržitelná a zdravá výživa pro 

dobré životní podmínky lidí po celou dobu 

života zajišťující, že systémy výroby a 

zpracování potravin byly navrhovány od 

základů s ohledem na výživové potřeby, 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh rozhodnutí 

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

 
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 neopírají o fyzické 

zdroje minulosti, ale jsou vybudovány na 

tocích dat, znalostech a spolupráci. Cílem 

SDIA je: 

 – umožnit Unie a méně rozvinutým zemím 

utvářet společnou budoucnost založenou 

na udržitelném rozvoji, 

 – usnadňovat spolupráci, která na obou 

stranách pomáhá prohlubovat znalosti 

a budovat kapacity a infrastruktury, 

 – uspokojovat regionální a místní potřeby 

tak, aby bylo možné sdílet základní 

znalosti v síti institucí zapojených v 
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Evropě do SDIA; 

 – vytvořit synergie s nástrojem EU pro 

sousedství, rozvoj a mezinárodní 

spolupráci (na období 2021–2027) podle 

pravidel programu Horizont Evropa. 

 

Pozměňovací návrh  61 

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 a 

spravedlivého získávání a výroby biomasy 

se zaměřením na aplikace a využití 

s vysokou hodnotou, sociální 

a environmentální udržitelnost, dopad na 

ztrátu biologické rozmanitosti, a to i ve 

třetích – zejména rozvojových – zemích, a 

na celkovou účinnost využívání zdrojů, 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh rozhodnutí 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– vědy o živé přírodě a jejich 

sbližování s digitálními technologiemi za 

účelem vyhledávání, pochopení a 

udržitelného využívání biologických 

zdrojů, 

– vědy o živé přírodě a jejich 

sbližování s digitálními technologiemi za 

účelem vyhledávání, pochopení a 

udržitelného a spravedlivého využívání 

biologických zdrojů způsobem, který 

zamezuje biopirátství a je v souladu s 

Nagojským protokolem, 

 

 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odst. 2 – bod 1 – odrážka 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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– výzkum v oblasti nově se 

objevujících zdravotních otázek a 

zdravotních hrozeb. 

– výzkum v oblasti nově se 

objevujících zdravotních otázek, 

rozsáhlých epidemií infekčních 

onemocnění a zdravotních hrozeb se 

zvláštním důrazem na hrozbu 

antimikrobiální rezistence. 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – pilíř 2 – bod 6 – bod 6.2.2 – bod 2 – odrážka 6 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – podpora vnějších politik v oblasti 

předcházení konfliktům a budování a 

zprostředkování míru, včetně včasného 

varování, 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část III – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Otevřené inovace jsou pro EU životně 

důležitým paradigmatem, aby mohla 

nadále zajišťovat svým obyvatelům 

prosperitu a čelit budoucím výzvám. Jejich 

zavedení vyžaduje systémový, průřezový 

a mnohostranný přístup. Hospodářský 

pokrok Evropy, sociální blahobyt a kvalita 

života se opírají o schopnost zvyšovat 

produktivitu a růst, což výrazně závisí na 

schopnosti inovovat. Inovace jsou také 

klíčem k řešení hlavních výzev, před nimiž 

EU stojí. 

Otevřené inovace jsou pro EU životně 

důležitým paradigmatem, aby mohla 

nadále zajišťovat svým obyvatelům 

prosperitu a čelit budoucím výzvám. Jejich 

zavedení vyžaduje systémový, průřezový 

a mnohostranný přístup. Hospodářský 

pokrok Evropy, sociální blahobyt a kvalita 

života se opírají o schopnost zvyšovat 

produktivitu a udržitelný růst, což výrazně 

závisí na schopnosti inovovat. Inovace jsou 

také klíčem k řešení hlavních výzev, před 

nimiž EU stojí. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část III – odst. 7 – odrážka 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– zlepšit transformaci vědy na 

inovace s cílem urychlit přenos nápadů, 

technologií a talentů z výzkumné základny 

do začínajících podniků a průmyslu, 

– zlepšit transformaci vědy na 

inovace s cílem urychlit přenos nápadů, 

technologií a talentů z výzkumné základny 

do veřejného sektoru, organizací 

občanské společnosti, začínajících podniků 

a průmyslu, 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část III – odst. 7 – odrážka 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– urychlit transformaci průmyslu: 

evropský průmysl zaostává při zavádění 

nových technologií a zvyšování rozsahu: 

77 % mladých a velkých společností 

zabývajících se výzkumem a vývojem sídlí 

v USA nebo v Asii a pouze 16 % v Evropě, 

– zajistit udržitelnou transformaci 

průmyslu: evropský průmysl zaostává při 

zavádění nových technologií a zvyšování 

rozsahu: 77 % mladých a velkých 

společností zabývajících se výzkumem 

a vývojem sídlí v USA nebo v Asii a pouze 

16 % v Evropě, 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1 – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– jednat o rozvoji regulace vstřícné 

k inovacím prostřednictvím soustavného 

uplatňování zásady inovace a vývoje 

inovačních přístupů k zadávání veřejných 

zakázek, včetně rozvoje a posilování 

nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 

inovativní řešení, aby se stimulovaly 

inovace. Také Středisko pro sledování 

inovací ve veřejném sektoru bude nadále 

podporovat vnitřní inovační snahy vládních 

institucí souběžně s přepracovaným 

nástrojem na podporu politik, 

– jednat o rozvoji regulace vstřícné 

k inovacím s ohledem na zásadu 

předběžné opatrnosti a vývoj inovačních 

přístupů k zadávání veřejných zakázek, 

včetně rozvoje a posilování nástroje pro 

zadávání veřejných zakázek na inovativní 

řešení, aby se stimulovaly inovace. Také 

Středisko pro sledování inovací ve 

veřejném sektoru bude nadále podporovat 

vnitřní inovační snahy vládních institucí 

souběžně s přepracovaným nástrojem na 

podporu politik, 
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Pozměňovací návrh  69 

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část – Posílení Evropského výzkumného prostoru – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Současně v Evropě rostou rozdíly mezi 

regiony s vedoucím postavením 

v inovacích a regiony, které v inovacích 

zaostávají. Má-li Evropa jako celek těžit 

z excelence napříč kontinentem a 

maximalizovat hodnotu veřejných 

a soukromých investic a jejich dopady na 

produktivitu, hospodářský růst, vytváření 

pracovních míst a dobré životní podmínky, 

je nutná změna.  

Současně v Evropě rostou rozdíly mezi 

regiony s vedoucím postavením 

v inovacích a regiony, které v inovacích 

zaostávají. Má-li Evropa jako celek těžit 

z excelence napříč kontinentem a 

maximalizovat hodnotu veřejných 

a soukromých investic a jejich dopady na 

produktivitu, hospodářský růst, vytváření 

pracovních míst a dobré životní podmínky, 

je nutná změna. Zapojení společnosti, jak 

je obecně uznáváno, tvoří klíčovou složku 

odpovědného výzkumu a inovací a má 

zásadní význam pro zajištění dopadu na 

společnost. Občané a subjekty občanské 

společnosti (jako jsou nevládní 

organizace, např. nevládní organizace na 

ochranu životního prostředí a zdraví) jsou 

dvě samostatné cílové skupiny vize 

odpovědného výzkumu a inovací a vize 

zapojení společnosti do výzkumu a 

inovací.  

Výzkum a inovace navíc někteří vnímají 

jako vzdálené a elitářské činnosti, které 

nemají jasný přínos pro občany, čímž 

podněcují postoje blokující vznik 

a využívání inovačních řešení 

a skepticismus vůči veřejným politikám 

založeným na důkazech. To vyžaduje jak 

lepší propojení mezi vědci, občany a tvůrci 

politik, tak robustnější přístupy ke 

shromažďování vědeckých důkazů jako 

takových. 

Výzkum a inovace navíc někteří vnímají 

jako vzdálené a elitářské činnosti, které 

nemají jasný přínos pro občany, čímž 

podněcují postoje blokující vznik 

a využívání inovačních řešení 

a skepticismus vůči veřejným politikám 

založeným na důkazech. To vyžaduje vývoj 

a testování řešení za účelem zlepšení 

smysluplného zapojení společnosti, 

zejména řešení překážek bránících 

zapojení společnosti, spolu s lepším 

propojením mezi vědci, občany a tvůrci 

politik a robustnějšími přístupy ke 

shromažďování vědeckých důkazů jako 

takových. 
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