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Návrh rozhodnutí (KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 176
Bod odůvodnění 9a (nový)

(9a) Tento specifický program by měl 
náležitě zohlednit významnou úlohu 
vysokých škol při zajišťování skutečně 
vynikajících výkonů ve vědeckém a 
technickém výzkumu při budování 
Evropského výzkumného prostoru, jak 
potvrzuje sdělení Komise o úloze vysokých 
škol v Evropě znalostí (KOM(2003)0058), a 
při přispívání k rozvoji společnosti znalostí.

Or. en



PE 374.083v01-00 2/93 AM\614619CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 177
Čl. 2 písm. f)

(f) životní prostředí (včetně změny klimatu); (f) životní prostředí (včetně změny klimatu a 
přírodních rizik);

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byl na přírodní rizika ve specifickém programu Spolupráce v tématu životní 
prostředí kladen zvláštní důraz, s ohledem na narůstající výskyty přírodních katastrof a 
související potřebu nalézt řešení a účinné odpovědi.

Pozměňovací návrh, který předložili Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 178
Čl. 2 písm. i)

(i) bezpečnost a vesmír (i) bezpečnost

Or. de

Odůvodnění

I přes vzájemné propojení vesmíru a bezpečnosti by měla být tato dvě témata považována za 
dvě oddělené a přesně definované priority.

Pozměňovací návrh, který předložili Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 179
Čl. 2 písm. ia) (nové)

(ia) vesmír

Or. de

Odůvodnění

I přes vzájemné propojení vesmíru a bezpečnosti by měla být tato dvě témata považována za 
dvě oddělené a přesně definované priority.
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 180
Čl. 4 odst. 1

1. Všechny výzkumné činnosti v rámci 
specifického programu musí být prováděny 
v souladu se základními etickými zásadami.

1. Všechny výzkumné činnosti v rámci 
specifického programu musí být prováděny 
v souladu se základními etickými zásadami. 
Nebudou financovány žádné projekty 
výzkumu embryí a embryonálních 
kmenových buněk, protože jsou v několika 
členských státech zakázány z důvodů
dodržování primárních lidských práv a 
ústavních zásad.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 181
Čl. 4 odst. 1

1. Všechny výzkumné činnosti v rámci 
specifického programu musí být prováděny 
v souladu se základními etickými zásadami.

1. Všechny výzkumné činnosti v rámci 
specifického programu musí být prováděny 
v souladu se základními etickými zásadami, 
s přihlédnutím k vědeckým bezpečnostním 
prvkům, které jsou vyžadovány ve vztahu k 
dané oblasti znalostí a druhu dotčeného 
výzkumu.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 182
Čl. 4 odst. 2

2. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován výzkum v těchto oblastech:

2. V případě projektů eticky citlivého 
výzkumu musí účastníci před zahájením 
svých projektů získat souhlas či povolení 
vnitrostátních nebo místních etických 
komisí. Kromě toho Komise provádí 
systematické šetření projektů a každoročně 
podává zprávy Radě a Evropskému 
parlamentu. Za zvláštních okolností lze 



PE 374.083v01-00 4/93 AM\614619CS.doc
Externí překlad

CS

etické šetření provést v průběhu realizace 
projektu.

- výzkumná činnost za účelem klonování 
lidí k reprodukčním účelům,
- výzkumná činnost zaměřená na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnými,
- výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření 
lidských embryí výlučně za účelem 
výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, včetně transferu jader 
somatických buněk.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl ve stejném znění předložen v rámcovém programu. Tato otázka 
by měla být řešena v rámcovém programu, ale v zájmu souladu je předkládána i pro 
specifické programy.

Pozměňovací návrh, který předložili Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto 
Pirilli, Paul Rübig

Pozměňovací návrh 183
Čl. 4 odst. 2

2. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován výzkum v těchto oblastech:

2. V rámci tohoto programu nemají být 
financovány tyto oblasti výzkumu:

- výzkumná činnost za účelem klonování lidí 
k reprodukčním účelům,

- výzkumná činnost zaměřená na klonování 
lidských embryí, 

- výzkumná činnost zaměřená na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnými,

- výzkumná činnost zaměřená na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnými,

- výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření 
lidských embryí výlučně za účelem 
výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk, včetně transferu jader 
somatických buněk.

– výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření 
lidských embryí výlučně za účelem 
výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk a výzkumné činnosti 
využívající buňky z takových embryí,
– výzkumná činnost, která ničí lidská 
embrya nebo využívá lidské embryonální 
kmenové buňky.



AM\614619CS.doc 5/93 PE 374.083v01-00
Externí překlad

CS

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl ve stejném znění předložen v rámcovém programu. Tato otázka 
by měla být řešena v rámcovém programu, ale v zájmu souladu je předkládána i pro 
specifické programy.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 184
Čl. 4 odst. 2a (nový)

2a. V rámci tohoto programu nebudou 
financovány:
- výzkumné projekty, které jsou v členských 
státech zakázány z důvodů dodržování 
základních lidských práv a ústavních zásad,
- výzkumné projekty, které ohrožují 
základní hodnoty lidské důstojnosti,
- metody klonování lidských embryí,
- zásahy do lidské zárodečné přímky,
- využívání a vytváření embryí a 
embryonálních kmenových buněk pro účely 
vědeckého výzkumu, protože lidské bytosti 
jsou samy o sobě cílem a lidské tělo, 
zejména ženské tělo, by nemělo být 
předmětem obchodování.
Na výzkum na chimérách nebude 
poskytováno žádné přímé či nepřímé 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 185
Čl. 4 odst. 3

3. V rámci tohoto programu nesmí být 3. V rámci tohoto programu nesmí být 



PE 374.083v01-00 6/93 AM\614619CS.doc
Externí překlad

CS

financován výzkum v těchto oblastech: financovány tyto oblasti výzkumu:

- výzkumné činnosti, které jsou zakázány ve 
všech členských státech,

- výzkumná činnost zaměřená na klonování 
lidských embryí, 

- výzkumné činnosti, které mají být 
provedeny v členském státě, v němž je 
takový výzkum zakázán.

- výzkumná činnost zaměřená na změnu 
genetického dědictví lidských bytostí, která 
by mohla učinit tyto změny dědičnými,
– výzkumné činnosti zaměřené na vytvoření 
lidských embryí výlučně za účelem 
výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk a výzkumné činnosti 
využívající buňky z takových embryí,
– výzkumné projekty, které přímo nebo 
nepřímo vedou k ničení lidských embryí.
V oblasti výzkumu embryonálních 
kmenových buněk budou využity zkušenosti 
NIH a financování výzkumu bude omezeno 
na řady embryonálních kmenových buněk 
vytvořené do srpna 2001.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl ve stejném znění předložen v rámcovém programu. Tato otázka 
by měla být řešena v rámcovém programu, ale v zájmu souladu je předkládána i pro 
specifické programy.

Pozměňovací návrh, který předložili Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter 
Liese, Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 186
Čl. 4 odst. 3

3. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován výzkum v těchto oblastech:

3. V případech, kdy je technologie z 
etického hlediska sporná (např. výzkum s 
embryonálními kmenovými buňkami, 
nadpočetnými embryi z umělého oplodnění 
in vitro, otázky vyplývající z užití 
genetických dat v případě neexistující 
léčby), upřednostňuje EU výzkumné 
projekty, které předpokládají alternativy k 
takovým eticky sporným technologiím, 
např. výzkum s kmenovými buňkami 
dospělých a kmenovými buňkami z pupeční 
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šňůry, léčbu poruch plodnosti bez vytváření 
nadpočetných embryí, genetické testování 
ve spojitosti s léčbou.

- výzkumné činnosti, které jsou zakázány ve 
všech členských státech,
- výzkumné činnosti, které mají být 
provedeny v členském státě, v němž je 
takový výzkum zakázán.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl ve stejném znění předložen v rámcovém programu. Tato otázka 
by měla být řešena v rámcovém programu, ale v zájmu souladu je předkládána i pro 
specifické programy.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 187
Čl. 4 odst. 3 odrážka 1a (nová)

- výzkum na embryích a embryonálních 
kmenových buňkách, který je v několika 
členských státech zakázán z důvodů 
zásadních úvah týkajících se lidských práv 
a ústavních zásad,

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 188
Čl. 4 odst. 3 odrážka 2

- výzkumné činnosti, které mají být 
provedeny v členském státě, v němž je 
takový výzkum zakázán.

– výzkumné projekty, které ohrožují zásadu 
subsidiarity a hodnoty lidské důstojnosti a 
představují hrozbu pro neobchodování s 
lidským, zejména ženským tělem.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 189
Čl. 6 odst. 3

3. Pracovní program upřesní kritéria pro 
hodnocení návrhů na nepřímé akce v rámci 
režimů financování a kritéria pro výběr 
projektů. Bude sem patřit kritérium 
excelence, dopadu a provádění a v tomto 
rámci lze dodatečné požadavky, váhu a 
prahy v pracovním programu dále upřesnit 
nebo doplnit.

3. Pracovní program upřesní kritéria pro 
hodnocení návrhů na nepřímé akce v rámci 
režimů financování a kritéria pro výběr 
projektů, přičemž bude uznávat slučitelnost 
souběžné účasti výzkumných pracovníků a 
skupin v národních a evropských 
programech. Bude sem patřit kritérium 
excelence, dopadu a provádění a v tomto 
rámci lze dodatečné požadavky, váhu a 
prahy v pracovním programu dále upřesnit 
nebo doplnit.

Or. es

Odůvodnění

Výzkumné skupiny by měly mít možnost podávat souběžně žádosti pro projekty na národní i 
mezinárodní úrovni, aniž by byly z tohoto důvodu vyloučeny, protože tímto způsobem 
zdokonaluje Evropský výzkumný prostor.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 190
Čl. 6 odst. 3

3. Pracovní program upřesní kritéria pro 
hodnocení návrhů na nepřímé akce v rámci 
režimů financování a kritéria pro výběr 
projektů. Bude sem patřit kritérium 
excelence, dopadu a provádění a v tomto 
rámci lze dodatečné požadavky, váhu a 
prahy v pracovním programu dále upřesnit 
nebo doplnit.

3. Pracovní program upřesní kritéria pro 
hodnocení návrhů na nepřímé akce v rámci 
režimů financování a kritéria pro výběr 
projektů. Bude sem patřit kritérium vědecké 
a technologické excelence, dopadu na 
hospodářský a sociální rozvoj a jakosti a 
efektivity provádění, včetně efektivity 
využívání zdrojů. V tomto rámci lze 
dodatečné požadavky, váhu a prahy v 
pracovním programu dále upřesnit nebo 
doplnit.

Or. es

Odůvodnění

Pro vyjasnění. Původní pozměňovací návrh (číslo 17) uváděl vědeckou a „technickou“ 
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excelenci namísto excelence technologické. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 191
Čl. 7 odst. 2

2. Postup uvedený v čl. 8 odst. 2 se použije 
pro přijetí:

2. Postup uvedený v čl. 8 odst. 2 se použije 
pro přijetí těchto opatření:

(a) pracovního programu uvedeného v čl. 6 
odst. 1;

(a) vypracování a aktualizace pracovního 
programu uvedeného v čl. 6 odst. 1, včetně 
nástrojů, které se mají využívat přednostně, 
následných úprav jejich užívání, obsahu 
výzev k podávání návrhů i kritérií pro 
hodnocení a výběr, která se budou 
používat;

(b) úprav předběžného rozdělení částky 
uvedeného v příloze II.

(b) schválení financování:

(i) akcí VTR zahrnujících sítě excelence a 
integrované projekty;
(ii) akcí VTR v rámci těchto témat:
- zdraví
- potraviny, zemědělství a biotechnologie,
- nanovědy, nanotechnologie,
technologie;
(ba) vypracování směrnic pro externí 
hodnocení stanovené v článku 7 rámcového 
programu.
(bb) úprav předběžného rozdělení částky 
uvedeného v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 192
Čl. 8 odst. 5

5. Komise pravidelně informuje výbor o 
celkovém pokroku při provádění 
specifického programu a poskytne mu údaje 

5. Komise přihlíží k názoru výboru při 
schvalování různých projektů a následně 
jej pravidelně informuje o celkovém 
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o všech akcích VTR hrazených v rámci 
tohoto programu.

pokroku při provádění specifického 
programu a poskytne mu údaje o všech 
akcích VTR hrazených v rámci tohoto 
programu.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné zmínit úlohu řídících výborů při schvalování projektů. Členské státy musí cítit, že 
mají společnou odpovědnost za úspěch programů, což nezbytně znamená, že jsou účastníky 
schvalovacího procesu.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 193
Příloha I odst. 3 bod 6)

(6) Životní prostředí (včetně změny 
klimatu);

(6) Životní prostředí (včetně změny klimatu
a přírodních rizik);

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byl na přírodní rizika ve specifickém programu „Spolupráce“ v tématu 
životní prostředí kladen zvláštní důraz, s ohledem na narůstající výskyty přírodních katastrof 
a související potřebu nalézt řešení a účinné odpovědi.

Pozměňovací návrh, který předložili Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 194
Příloha I odst. 3 bod 9) a 9a) (nový)

(i) bezpečnost a vesmír (9) bezpečnost 

(9a) vesmír

Or. de

Odůvodnění

I přes vzájemné propojení vesmíru a bezpečnosti by měla být tato dvě témata považována za 
dvě oddělené a přesně definované priority.
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Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 195
Příloha I odst. 5

Náležitě se zohlední zásada udržitelného 
rozvoje a rovnoprávnost mužů a žen. Pokud 
to bude v souvislosti s činnostmi v rámci 
tohoto specifického programu vhodné, 
budou dále zvážena etická, sociální, právní a 
širší kulturní hlediska výzkumu, jenž má být 
proveden, a jeho možná využití, jakož i 
sociálně ekonomické dopady vědecko-
technického rozvoje a také výhledy.

Zásada vědeckotechnické excelence musí 
probíhat celým 7. RP. Pokud to bude 
v souvislosti s činnostmi v rámci tohoto 
specifického programu vhodné, budou dále 
zvážena etická, sociální, právní a širší 
kulturní hlediska výzkumu, jenž má být 
proveden, a jeho možná využití, jakož i 
sociálně ekonomické dopady vědecko-
technického rozvoje a také výhledy.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 196
Příloha I odst. 5

Náležitě se zohlední zásada udržitelného 
rozvoje a rovnoprávnost mužů a žen. Pokud 
to bude v souvislosti s činnostmi v rámci 
tohoto specifického programu vhodné, 
budou dále zvážena etická, sociální, právní a 
širší kulturní hlediska výzkumu, jenž má být 
proveden, a jeho možná využití, jakož i 
sociálně ekonomické dopady vědecko-
technického rozvoje a také výhledy.

Náležitě se zohlední zásada udržitelného 
rozvoje, přístupnosti a rovnoprávnost mužů 
a žen. Pokud to bude v souvislosti s 
činnostmi v rámci tohoto specifického 
programu vhodné, budou dále zvážena 
etická, sociální, právní a širší kulturní 
hlediska výzkumu, jenž má být proveden, a 
jeho možná využití, jakož i sociálně 
ekonomické dopady vědecko-technického 
rozvoje a také výhledy.

Or. en

Odůvodnění

Přístupnost se ve specifickém programu „Spolupráce“ musí stát horizontální otázkou spolu 
s trvale udržitelným rozvojem a rovností mužů a žen, aby byl podpořen výzkum od samého 
počátku zaměřený na potřeby všech kategorií lidí, kteří mají s přístupem potíže (např. starší 
lidé, zdravotně postižení, matky s kočárky, turisté atd.).
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Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 197
Příloha I podnadpis „Víceoborový a vícetematický výzkum včetně společných výzev“ odst. 1 

úvodní část

Zvláštní pozornost bude věnována prioritním 
vědním oblastem, které se prolínají různými 
tématy, jako jsou námořní vědní obory a 
technologie. Víceoborovost bude 
podporována společnými vícetematickými 
přístupy k předmětům výzkumu a techniky, 
které souvisejí s více než jedním tématem. 
Tyto vícetematické přístupy se budou 
provádět mimo jiné prostřednictvím:

Zvláštní pozornost bude věnována prioritním 
vědním oblastem, které se prolínají různými 
tématy, jako jsou námořní vědní obory a 
technologie, zdravé životní prostředí, 
„zelené inženýrství“ a chemie, výzkum 
participačních procesů a mírový výzkum.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 198
Příloha I podnadpis „Víceoborový a vícetematický výzkum včetně společných výzev“ odst. 1 

úvodní část

Zvláštní pozornost bude věnována prioritním 
vědním oblastem, které se prolínají různými 
tématy, jako jsou námořní vědní obory a 
technologie. Víceoborovost bude 
podporována společnými vícetematickými 
přístupy k předmětům výzkumu a techniky, 
které souvisejí s více než jedním tématem. 
Tyto vícetematické přístupy se budou 
provádět mimo jiné prostřednictvím:

Zvláštní pozornost bude věnována prioritním 
vědním oblastem, které se prolínají různými 
tématy, jako jsou námořní vědní obory a 
technologie. Víceoborovost bude 
podporována společnými vícetematickými 
přístupy k předmětům výzkumu a techniky, 
které souvisejí s více než jedním tématem a 
případně tento program umožní pružnost 
pro programy orientované na úlohy, 
překračující tématické priority. Tyto 
vícetematické přístupy se budou provádět 
mimo jiné prostřednictvím:

Or. en

Odůvodnění

Program Spolupráce by měl být pružnější, aby umožnil snadnou dostupost financování pro 
projekty s křížícími se tématy. Například v případě vývoje „zeleného“ automobilu, dopravy, 
energetiky, informačních a komunikačních technologií a nové výrobní technologie lze uplatnit 
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všechna témata. Tento druh víceoborového přístupu by měl být aktivně podporován.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 199
Příloha I podnadpis „Víceoborový a vícetematický výzkum včetně společných výzev“ odst. 1

Zvláštní pozornost bude věnována prioritním 
vědním oblastem, které se prolínají různými 
tématy, jako jsou námořní vědní obory a 
technologie. Víceoborovost bude 
podporována společnými vícetematickými 
přístupy k předmětům výzkumu a techniky, 
které souvisejí s více než jedním tématem. 
Tyto vícetematické přístupy se budou 
provádět mimo jiné prostřednictvím:

Zvláštní pozornost bude věnována prioritním 
vědním oblastem, které se prolínají různými 
tématy. Víceoborovost bude podporována 
společnými vícetematickými přístupy k 
předmětům výzkumu a techniky, které 
souvisejí s více než jedním tématem. Tyto 
vícetematické přístupy se budou provádět 
mimo jiné prostřednictvím:

- využití společných výzev mezi 
jednotlivými tématy, u nichž předmět 
výzkumu jasně souvisí s činnostmi 
prováděnými v rámci témat;

– využití společných výzev mezi tématy, 
u nichž předmět výzkumu jasně souvisí 
s činnostmi prováděnými v rámci jakýchkoli 
jiných témat;

- zvláštního důrazu na víceoborový výzkum 
v rámci činností souvisejících se 
„vznikajícími potřebami“;

– zvláštního důrazu na víceoborový výzkum 
v rámci činností souvisejících se 
„vznikajícími potřebami“;

- využití externího poradenství z široké 
škály oborů a oblastí při tvorbě pracovního 
programu;

– využití poradenství uznávaných předních 
výzkumných pracovníků z široké škály 
oborů a oblastí při tvorbě pracovního 
programu;

- zajištění soudržnosti s politikami EU u 
výzkumu, který souvisí s politikou;

- zajištění soudržnosti s politikami EU u 
výzkumu, který souvisí s politikou;

Or. es

Odůvodnění

Společné výzvy, které nevyžadují podporu všech tématických oblastí, by měly podporovat 
víceoborovost. Externí odborné zkušenosti pro tvorbu pracovního programu by měly pocházet 
od mezinárodně uznávaných odborníků v daných oblastech.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 200
Příloha I podnadpis „Přizpůsobení se vyvíjejícím se potřebám a příležitostem“ odst. 1
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Hledáním opory v různých zdrojích, mimo 
jiné také v práci různých „evropských 
technologických platforem“, se zajistí trvalý 
význam témat pro průmyslové odvětví. 
Tento specifický program tak přispěje k 
uskutečnění strategických plánů výzkumu 
stanovených a rozvíjených evropskými 
technologickými platformami tam, kde 
představují skutečnou evropskou přidanou 
hodnotu. Potřeby rozsáhlého výzkumu 
určené v dostupných strategických plánech 
výzkumu se zřetelně odrážejí v devíti níže 
uvedených tématech. Podrobnější 
zapracování jejich technického obsahu se 
následně zohlední při formulaci podrobného 
pracovního programu pro specifické výzvy 
k předkládání návrhů.

Hledáním opory v různých zdrojích, mimo 
jiné také v práci různých „evropských 
technologických platforem“, se zajistí trvalý 
význam témat pro průmyslové odvětví a 
trvalá účast průmyslu na tématech. Tento 
specifický program tak spolu s příspěvky ze 
strany průmyslu přispěje k uskutečnění 
strategických plánů výzkumu stanovených a 
rozvíjených evropskými technologickými 
platformami tam, kde představují skutečnou 
evropskou přidanou hodnotu. Potřeby 
rozsáhlého výzkumu určené v dostupných 
strategických plánech výzkumu se zřetelně 
odrážejí v devíti níže uvedených tématech. 
Podrobnější zapracování jejich technického 
obsahu se následně zohlední při formulaci 
podrobného pracovního programu pro 
specifické výzvy k předkládání návrhů.

Or. es

Odůvodnění

Hodnota evropských technologických platforem spočívá v příležitosti ke sdružování sil.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 201
Příloha I podnadpis „Přizpůsobení se vyvíjejícím se potřebám a příležitostem“ odst. 1

Hledáním opory v různých zdrojích, mimo 
jiné také v práci různých „evropských 
technologických platforem“, se zajistí trvalý 
význam témat pro průmyslové odvětví. 
Tento specifický program tak přispěje k 
uskutečnění strategických plánů výzkumu 
stanovených a rozvíjených evropskými 
technologickými platformami tam, kde 
představují skutečnou evropskou přidanou 
hodnotu. Potřeby rozsáhlého výzkumu 
určené v dostupných strategických plánech 
výzkumu se zřetelně odrážejí v devíti níže 
uvedených tématech. Podrobnější 
zapracování jejich technického obsahu se 
následně zohlední při formulaci podrobného 
pracovního programu pro specifické výzvy 

Hledáním opory v různých zdrojích, mimo 
jiné také v práci různých „evropských 
technologických platforem“, se zajistí trvalý 
význam témat pro průmyslové odvětví. 
Tento specifický program tak přispěje k 
uskutečnění strategických plánů výzkumu 
stanovených a rozvíjených evropskými 
technologickými platformami tam, kde 
představují skutečnou evropskou přidanou 
hodnotu. Potřeby rozsáhlého výzkumu 
určené v dostupných strategických plánech 
výzkumu se zřetelně odrážejí v devíti níže 
uvedených tématech. Podrobnější 
zapracování jejich technického obsahu se 
následně zohlední při formulaci podrobného 
pracovního programu pro specifické výzvy 
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k předkládání návrhů. k předkládání návrhů. V tomto ohledu 
budou konzultovány nevládní organizace a 
ostatní neprůmyslové zúčastněné subjekty.  
Na doplnění stávajících evropských 
technologických platforem Komise zřídí 
evropskou sociální inovační platformu, 
která pod vedením nevládní organizace 
spojí organizace občanské společnosti, 
výzkumné instituce a řídicí orgány na 
evropské úrovni, aby definovala plán 
výzkumu a přispěla ke vzniku 
participačních procesů.

Or. en

Odůvodnění

Zapojení organizací občanské společnosti je nástrojem lepší tvorby právních předpisů.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 202
Příloha I podnadpis „Přizpůsobení se vyvíjejícím se potřebám a příležitostem“ odst. 2

Rovněž bude zajištěn trvalý význam témat 
při formulaci, provádění a posuzování 
politik a nařízení EU. To se týká oblastí 
politiky, jako jsou zdraví, bezpečnost, 
ochrana spotřebitele, energetika, životní 
prostředí, rozvojová pomoc, rybolov, 
námořní záležitosti, zemědělství, dobré 
životní podmínky zvířat, doprava, 
vzdělávání a odborná příprava, informační 
společnost a media, zaměstnanost, sociální 
věci, soudržnost, spravedlnost a vnitřní věci, 
společně s přípravným a doprovodným 
výzkumem na podporu normalizace, který je 
důležitý pro zvyšování kvality norem a 
jejich zavádění. V této souvislosti mohou 
mít významnou úlohu platformy, které 
sdružují zúčastněné subjekty a výzkumnou 
obec za účelem zvážení strategických plánů 
výzkumu důležitých pro oblast sociální, 
oblast životního prostředí či jiné oblasti 
politiky.

Rovněž bude zajištěn trvalý význam témat 
při formulaci, provádění a posuzování 
politik a nařízení EU. To se týká oblastí 
politiky, jako jsou zdraví, bezpečnost, 
ochrana spotřebitele, energetika, životní 
prostředí, rozvojová pomoc, rybolov, 
námořní záležitosti, zemědělství, dobré 
životní podmínky zvířat, doprava, 
vzdělávání a odborná příprava, informační 
společnost a media, zaměstnanost, sociální 
věci, soudržnost, spravedlnost a vnitřní věci, 
společně s přípravným a doprovodným 
výzkumem na podporu normalizace, který je 
důležitý pro zlepšování interoperability a 
hospodářské soutěže pomocí kvality norem 
a jejich zavádění. V této souvislosti mohou 
mít významnou úlohu platformy, které 
sdružují zúčastněné subjekty a výzkumnou 
obec za účelem zvážení strategických plánů 
výzkumu důležitých pro oblast sociální, 
oblast životního prostředí či jiné oblasti 
politiky.
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Or. en

Odůvodnění

Normy by měly být interoperabilní, aby se zvýšila hospodářská soutěž.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 203
Příloha I podnadpis „Přizpůsobení se vyvíjejícím se potřebám a příležitostem“  bod 1 úvodní 

část

Vznikající potřeby: prostřednictvím 
konkrétní podpory pro výzkumné návrhy 
zaměřené na určení nebo další zkoumání v 
dané oblasti a/nebo na rozmezí několika 
oborů, nových vědeckých a technických 
příležitostí, zejména příležitostí, které by 
mohly potenciálně přinést zásadní zvrat. To 
se uskuteční prostřednictvím:

Vznikající potřeby: prostřednictvím 
konkrétní podpory pro výzkumné návrhy 
zaměřené na určení nebo další zkoumání v 
dané oblasti a/nebo na rozmezí několika 
oborů, nových vědeckých a technických 
příležitostí, zejména příležitostí, které by 
mohly potenciálně přinést zásadní zvrat
nebo přímá uplatnění. To se uskuteční 
prostřednictvím:

Or. en

Odůvodnění

Musíme zajistit, aby byl potenciál pro inovační uplatňování vědeckotechnických příležitostí 
využíván přímo, jakmile vyplyne z probíhajícího výzkumu, aniž by bylo nutné čekat na 
uzavření výzkumného projektu.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 204
Příloha I podnadpis „Přizpůsobení se vyvíjejícím se potřebám a příležitostem“ bod 1 odrážka 

1

- otevřeného výzkumu „zdola nahoru“ 
týkajícího se témat, která určí sami vědci, 
aby mohly být rozvíjeny nové vědecké a 
technické příležitosti (akce v rámci 
„objevování“) nebo vyhodnoceny nové 
objevy či nově zpozorované jevy, které by 
mohly poukazovat na společenské hrozby či 

– otevřeného výzkumu „zdola nahoru“ 
týkajícího se témat, která určí sami vědci, 
aby mohly být rozvíjeny nové vědecké a 
technické příležitosti (akce v rámci 
„objevování“) nebo v rané fázi určeny 
vývoje a trendy s významným budoucím 
uplatněním („prognostické“ akce), nebo 
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obtíže (akce v rámci „porozumění“); vyhodnoceny nové objevy či nově 
zpozorované jevy, které by mohly 
poukazovat na společenské hrozby či obtíže 
(akce v rámci „porozumění“);

Or. en

Odůvodnění

Prognostická výzkumná činnost nabírá na obrátkách, protože výzkumní pracovníci stále více 
cíti povinnost zvažovat širší aspekty i potenciální rizika a dopady svého výzkumu. Strategické 
myšlení výzkumných pracovníků na úrovni „zdola nahoru“ by  mělo být podporováno, 
protože předvídání budoucího vědeckotechnického vývoje a budoucího uplatnění v rané fázi 
přinese EU obrovskou konkurenční výhodu.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 205
Příloha  I nadpis „Šíření, přenos vědomostí a širší zapojení“ odst. 1 odrážka 3

- specifických akcí v oblasti šíření, které 
aktivněji šíří výsledky řady projektů, včetně 
výsledků předchozích rámcových programů 
a jiných výzkumných programů, a které se 
zaměřují na konkrétní odvětví či skupiny 
zúčastněných subjektů coby na případné 
uživatele;

- specifických akcí v oblasti šíření, které 
aktivněji šíří výsledky řady projektů, včetně 
výsledků předchozích rámcových programů 
a jiných výzkumných programů, a které se 
zaměřují na konkrétní odvětví či skupiny 
zúčastněných subjektů, se zvláštním 
důrazem na případné uživatele a učitele ve 
vzdělávacích zařízeních nižší než 
vysokoškolské úrovně;

Or. es

Odůvodnění

K podpoře profesního postupu ve výzkumu je dobré porovnávat vědecké výsledky s těmi, kdo 
jim pomáhají nebo je brzdí: s učiteli na základním a středním stupni školství.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 206
Příloha  I nadpis „Šíření, přenos vědomostí a širší zapojení“ odst. 1 odrážka 5

- služeb CORDIS na podporu šíření 
vědomostí a využívání výsledků výzkumu;

– služeb CORDIS na podporu šíření 
vědomostí ve formě přístupné pro uživatele 
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a využívání výsledků výzkumu;

Or. es

Odůvodnění

Komunikační portál Komise Cordis musí být pro uživatele snadno přístupný.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu Zelených/ESA

Pozměňovací návrh 207
Příloha  I nadpis „Šíření, přenos vědomostí a širší zapojení“ odst. 1 odrážka 6

- iniciativ na podporu dialogu a diskuse o 
vědeckých záležitostech a výsledcích 
výzkumu se širší veřejností mimo 
výzkumnou obec.

– iniciativ na podporu dialogu a diskuse o 
vědeckých záležitostech a výsledcích 
výzkumu se širší veřejností mimo 
výzkumnou obec, včetně využití výzkumu ve 
prospěch organizací občanské společnosti.

Or. en

Odůvodnění

To, že organizace občanské společnosti získají možnost přístupu k vědeckým poznatkům, 
přispěje k snadnějšímu přijímání  a chápání nových technologií u veřejnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 208
Příloha I podnadpis „Účast malých a středních podniků"

Optimální účast malých a středních podniků 
(MSP) napříč tematickými oblastmi bude 
usnadněna, a to především pomocí 
vylepšených finančních a správních postupů 
a větší pružností při výběru vhodného 
finančního režimu. Dále jsou při rozvoji 
obsahu tématické oblasti tohoto specifického 
programu plně zohledněny výzkumné 
potřeby a potenciál malých a středních 
podniků a v rámci pracovního programu 
budou určeny oblasti, které jsou předmětem 
zvláštního zájmu malých a středních 
podniků. Do specifického programu 
Kapacity jsou zahrnuty specifické akce 

Optimální účast malých a středních podniků 
(MSP) napříč tematickými oblastmi bude 
usnadněna, a to především pomocí 
vylepšených finančních a správních postupů 
a větší pružností při výběru vhodného 
finančního režimu a specifických pobídek k 
účasti. Dále jsou při rozvoji obsahu 
tématické oblasti tohoto specifického 
programu plně zohledněny výzkumné 
potřeby a potenciál malých a středních 
podniků, včetně podniků s technologií nižší 
úrovně a tradičních sektorů. V rámci 
pracovního programu a integrované 
strategie na podporu účasti malých a 
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ve prospěch malých a středních podniků a 
jejich sdružení, akce na podporu účasti 
malých a středních podniků v celém 
rámcovém programu budou financovány 
v rámci programu pro konkurenceschopnost 
a inovace.

středních podniků budou určeny praktické 
kroky k tomuto účelu, včetně zveřejňování 
výzev přizpůsobených zvláštním potřebám 
malých a středních podniků a oblastem, 
které jsou předmětem zvláštního zájmu 
malých a středních podniků. Do 
specifického programu Kapacity jsou 
zahrnuty specifické akce ve prospěch 
malých a středních podniků a jejich sdružení 
na podporu účasti malých a středních 
podniků v celém rámcovém programu. Tyto 
akce doplní akce v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace a budou s 
nimi koordinovány.

Or. es

Odůvodnění

Upravuje starý pozměňovací návrh 30 doplněním tradičních sektorů.

Pozměňovací návrh, který předložili Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera 
Madurell, Catherine Trautmann, Britta Thomsen, Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 209
Příloha I podnadpis „Účast malých a středních podniků” odst. 1a (nový)

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění 
přiměřené účasti malých a středních 
podniků, zejména s cílem přidělit nejméně 
15% z rozpočtu tohoto specifického 
programu pro malé a střední podniky. V 
zájmu splnění tohoto cíle bude účast 
malých a středních podniků usnadněna 
pomocí strategických projektů nebo 
uskupení ve spojení s prioritním tématem 
nebo projekty technologické platformy.  Při 
financování projektů zahrnujících malé a 
střední podniky bude co nejvíce finančních 
prostředků požadováno od všech institucí 
Společenství včetně Evropské investiční
banky (EIB) a Evropského investičního 
fondu (EIF).

Or. en
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(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 368 k návrhu zprávy Jerzyho Buzka 
o 7. rámcovém programu)

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer za skupinu Zelených/ESA

Pozměňovací návrh 210
Příloha I podnadpis „Etické aspekty“ odst. 1

Při provádění tohoto specifického programu 
a při výzkumných činnostech, které z něj 
vyplývají, je třeba dodržovat základní etické 
zásady. Ty mimo jiné zahrnují zásady 
zakotvené v Listině základních práv EU 
včetně následujících zásad: ochrana lidské 
důstojnosti a lidského života, ochrana 
osobních údajů a soukromí, jakož i ochrana 
zvířat a životního prostředí v souladu 
s právem Společenství a nejnovějším zněním 
příslušných mezinárodních úmluv, pokynů a 
kodexů chování, například Helsinskou 
deklarací, Úmluvou Rady Evropy o lidských 
právech a biomedicíně podepsanou v Oviedu 
dne 4. dubna 1997 a jejími dodatkovými 
protokoly, Úmluvou OSN o právech dítěte, 
Všeobecnou deklarací o lidském genomu a 
lidských právech přijatou UNESCO, 
Úmluvou OSN o zákazu biologických a 
toxinových zbraní (BTWC), Mezinárodní 
smlouvou o rostlinných genetických 
zdrojích pro výživu a zemědělství a 
souvisejícími rezolucemi Světové 
zdravotnické organizace (WHO).

Při provádění tohoto specifického programu 
a při výzkumných činnostech, které z něj 
vyplývají, je třeba dodržovat základní etické 
zásady. Ty mimo jiné zahrnují zásady 
zakotvené v Listině základních práv EU 
včetně následujících zásad: ochrana lidské 
důstojnosti a lidského života, ochrana 
osobních údajů a soukromí, jakož i ochrana 
zvířat a životního prostředí v souladu 
s právem Společenství a nejnovějším zněním 
příslušných mezinárodních úmluv, pokynů a 
kodexů chování, například Helsinskou 
deklarací, Úmluvou Rady Evropy o lidských 
právech a biomedicíně podepsanou v Oviedu 
dne 4. dubna 1997 a jejími dodatkovými 
protokoly, Úmluvou OSN o právech dítěte, 
Všeobecnou deklarací o lidském genomu a 
lidských právech přijatou UNESCO, 
Úmluvou OSN o zákazu biologických a 
toxinových zbraní (BTWC), Mezinárodní 
smlouvou o rostlinných genetických zdrojích 
pro výživu a zemědělství a souvisejícími 
rezolucemi Světové zdravotnické organizace 
(WHO), usneseními Evropského 
parlamentu ze dne 10. března 2005 o 
obchodu s lidskými vajíčky1 a ze dne 20. 
října 2005 o patentech na biotechnologické 
vynálezy2 a právními a správními předpisy 
platnými v zemích, kde jsou prováděny 
dotčené výzkumné projekty.

______________________________
1 Úř. věst. C 320 E, 15. 12. 2005, s. 251.
2 Přijaté texty, P6_TA(2005)0407.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer za skupinu Zelených/ESA

Pozměňovací návrh 211
Příloha I podnadpis „Etické aspekty“ odst. 2

Rovněž budou vzata v úvahu stanoviska 
Evropské skupiny poradců pro etiku v 
biotechnologii (1991 – 1997) a stanoviska 
Evropské skupiny pro etiku ve vědě a 
nových technologiích (od roku 1998).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pozměňovací návrh 212
Příloha I podnadpis „Etické aspekty“ odst. 2

Rovněž budou vzata v úvahu stanoviska 
Evropské skupiny poradců pro etiku v 
biotechnologii (1991 – 1997) a stanoviska 
Evropské skupiny pro etiku ve vědě a 
nových technologiích (od roku 1998).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Znění, které navrhla Komise, je v jednom bodě příliš nepřesné, zejména je třeba zahrnout 
otázku podávání zpráv Parlamentu.

Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pozměňovací návrh 213
Příloha I podnadpis „Etické aspekty“ odst. 3

V souladu se zásadou subsidiarity a 
rozmanitostí přístupů v Evropě musí 
účastníci výzkumných projektů dodržovat 
právní a správní předpisy a etická pravidla 
platné v zemích, kde výzkum bude 
uskutečňován. V každém případě se však 
uplatňují vnitrostátní právní předpisy a 
výzkum, který je zakázán v některém 
členském státě nebo jiné zemi, nebude v 

V souladu se zásadou subsidiarity a 
rozmanitostí přístupů v Evropě musí 
účastníci výzkumných projektů dodržovat 
právní a správní předpisy a etická pravidla 
platné v zemích, kde výzkum bude 
uskutečňován.
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uvedeném členském státě nebo zemi 
financován z prostředků Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Znění, které navrhla Komise, je v jednom bodě příliš nepřesné, zejména je třeba zahrnout 
otázku podávání zpráv Parlamentu.

Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pozměňovací návrh 214
Příloha I podnadpis „Etické aspekty“ odst. 4

Subjekty uskutečňující výzkumné projekty 
musí případně obdržet souhlas příslušných 
státních nebo místních etických výborů, 
dříve než zahájí činnosti VTR.  Komise bude 
rovněž systematicky provádět etický 
přezkum u návrhů, které se zabývají eticky 
citlivými záležitostmi, nebo v případech, kdy 
nebyly etické aspekty patřičně ošetřeny. Ve 
specifických případech lze etický přezkum 
rovněž provést během provádění projektu.

Ti, kdo uskutečňují výzkumné projekty 
týkající se eticky citlivých témat, například 
analýzy DNA na lidech, výzkum na 
osobách, které nejsou schopny dát 
informovaný souhlas, výzkum spojený s 
utrpením obratlovců atd., nebo ti, kdo se 
takových projektů účastní, musí obdržet 
souhlas příslušných státních nebo místních 
etických výborů, dříve než zahájí činnosti 
VTR. Komise bude rovněž systematicky 
provádět etický přezkum. Ve specifických 
případech lze etický přezkum rovněž provést 
během provádění projektu.

Or. en

Odůvodnění

Znění, které navrhla Komise, je v jednom bodě příliš nepřesné, zejména je třeba zahrnout 
otázku podávání zpráv Parlamentu.

Pozměňovací návrh, který předložili Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Pozměňovací návrh 215
Příloha I podnadpis „Etické aspekty“ odst. 5

V souladu s čl. 4 odst. 3 tohoto rozhodnutí 
se financování neposkytne na výzkumné 
činnosti, které jsou zakázány ve všech 

Komise každoročně informuje Evropský 
parlament a Radu o jejich činnostech v této 
oblasti, kromě toho jim poskytuje 
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členských státech. informace na požádání.

Or. en

Odůvodnění

Znění, které navrhla Komise, je v jednom bodě příliš nepřesné, zejména je třeba zahrnout 
otázku podávání zpráv Parlamentu.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 216
Příloha I podnadpis „Etické aspekty” odst. 5a (nový)

Bude nezbytné znovu definovat a zveřejnit 
základní kritéria pro vědecké bezpečnostní 
prvky.

Or. es

Odůvodnění

Ekonomický závazek společnosti k výzkumu závisí na důvěře ve věrohodnost výsledků.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 217
Příloha I podnadpis „Společné technologické iniciativy“ odst. 1

V omezeném počtu případů rozsah cíle VTR 
a míra potřebných zdrojů opravňují 
vytváření dlouhodobých veřejno-
soukromých partnerství v podobě 
společných technologických iniciativ. Tyto 
iniciativy, které jsou výsledkem práce 
evropských technologických platforem a 
zahrnují jedno nebo malý počet vybraných 
hledisek výzkumu v příslušné oblasti, budou 
slučovat investice soukromého sektoru a 
vnitrostátní a evropské veřejné financování, 
včetně poskytování grantů z výzkumného 
rámcového programu a poskytování půjček 
od Evropské investiční banky. O společných 
technologických iniciativách se rozhodne na 
základě samostatných návrhů (tj. na základě 

V omezeném počtu případů by rozsah cíle 
VTR a míra potřebných zdrojů mohly 
opravňovat vytváření dlouhodobých 
veřejno-soukromých partnerství v podobě 
společných technologických iniciativ. Tyto 
iniciativy, které jsou výsledkem práce 
evropských technologických platforem a 
zahrnují jedno nebo malý počet vybraných 
hledisek výzkumu v příslušné oblasti, budou 
slučovat investice soukromého sektoru a 
vnitrostátní a evropské veřejné financování, 
včetně kapitálových vkladů a poskytování 
grantů z výzkumného rámcového programu 
a poskytování půjček od Evropské investiční 
banky. Mechanismy sedmého rámcového 
programu a poskytování půjček od 
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článku 171 Smlouvy). Evropské investiční banky (EIB) musí být 
strukturovány tak, aby usnadnily EIB účast 
ve společných podnicích odpovědných za 
provádění společných technologických 
iniciativ. O společných technologických 
iniciativách se rozhodne na základě 
samostatných návrhů (tj. na základě článku 
171 Smlouvy).

Or. es

Odůvodnění

Použití podmiňovacího způsobu vnáší prvek opatrnosti do starého pozměňovacího návrhu 34.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 218
Příloha I podnadpis „Společné technologické iniciativy“ odst. 1

V omezeném počtu případů rozsah cíle VTR 
a míra potřebných zdrojů opravňují 
vytváření dlouhodobých veřejno-
soukromých partnerství v podobě 
společných technologických iniciativ. Tyto 
iniciativy, které jsou výsledkem práce 
evropských technologických platforem a 
zahrnují jedno nebo malý počet vybraných 
hledisek výzkumu v příslušné oblasti, budou 
slučovat investice soukromého sektoru a 
vnitrostátní a evropské veřejné financování, 
včetně poskytování grantů z výzkumného 
rámcového programu a poskytování půjček 
od Evropské investiční banky. O společných 
technologických iniciativách se rozhodne na 
základě samostatných návrhů (tj. na základě 
článku 171 Smlouvy).

V omezeném počtu případů rozsah cíle VTR 
a míra potřebných zdrojů opravňují 
vytváření dlouhodobých veřejno-
soukromých partnerství v podobě 
společných technologických iniciativ. Tyto 
iniciativy, které jsou výsledkem práce 
evropských technologických platforem a 
zahrnují jedno nebo malý počet vybraných 
hledisek výzkumu v příslušné oblasti, budou 
slučovat investice soukromého sektoru a 
vnitrostátní a evropské veřejné financování, 
včetně poskytování grantů z výzkumného 
rámcového programu a poskytování půjček 
od Evropské investiční banky. O společných 
technologických iniciativách se rozhodne 
jednotlivě na základě samostatných návrhů 
(tj. na základě článku 171 Smlouvy).

Or. es

Odůvodnění

Platformy, které vyžadují výběr, musí vyplývat z nezávislé analýzy toho, zda jednotlivá 
platforma musí existovat.
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Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 219
Příloha I podnadpis „Společné technologické iniciativy“ odst. 2

Společné technologické iniciativy jsou 
identifikovány na základě řady kritérií, 
včetně:

Společné technologické iniciativy jsou po 
vyhodnocení otevřeně a transparentně 
identifikovány na základě řady kritérií, 
včetně:

- nemožnosti dosáhnout cíle pomocí 
stávajících nástrojů.

- přidané hodnoty zásahů na úrovni EU; - přidané hodnoty zásahů na úrovni EU, 
měřené z hlediska excelence a synergií, 
které pravděpodobně vyvolají;

- stupně a srozumitelnosti definice cíle, který 
má být sledován;

- stupně a srozumitelnosti definice cíle, který 
má být sledován;

- míry závazků průmyslového odvětví, co se 
týče financí a zdrojů;

- míry závazků průmyslového odvětví, co se 
týče financí a zdrojů;

- míry dopadů na konkurenceschopnost a 
růst průmyslového odvětví;

- míry dopadů na konkurenceschopnost a 
růst průmyslového odvětví, včetně účasti 
malých a středních podniků;

- důležitosti přínosu pro širší cíle politiky; - důležitosti přínosu pro širší cíle politiky;

- vytvoření programu a kalendáře pro 
školení zúčastněných výzkumných 
pracovníků;

- schopnosti přilákat další vnitrostátní 
podporu a využít aktuální nebo budoucí 
financování průmyslu;

- schopnosti přilákat další vnitrostátní 
podporu a využít aktuální nebo budoucí 
financování průmyslu;

- nemožnosti dosáhnout cíle pomocí 
stávajících nástrojů.

Or. es

Odůvodnění

Společné technologické iniciativy jsou velkou příležitostí pro spolupráci mezi průmyslem a 
veřejným sektorem.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu Zelených/ESA

Pozměňovací návrh 220
Příloha I podnadpis „Společné technologické iniciativy“ odst. 2 odrážka 1a (nová)
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- důležitosti občanské společnosti;

Or. en

Odůvodnění

Zapojení občanské společnosti je nástrojem lepší tvorby právních předpisů.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 221
Příloha I podnadpis „Společné technologické iniciativy“ odst. 4a (nový)

Pro zvýšení transparentnosti a zapojení 
všech účastníků, zvláště malých a středních 
podniků, je nutné, aby činnosti 
technologických platforem a společné 
technologické inciativy doprovázela 
srozumitelná akce v oblasti šíření. Toto 
šíření musí koordinovat vhodný sekretariát 
na evropské úrovni a ve všech členských 
státech je musí provádět pomocí 
technických odborných zkušeností a 
nástrojů šíření nezávislá nezisková 
vědeckotechnická sdružení pracující na 
národní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

TP a STI, které se zabývají složitými a inovačními koncepcemi, nejsou dobře známy všem 
zúčastněným subjektům pracujícím v konkrétním sektoru, které se dosud nemohou spolehnout  
na vhodnou strukturu, která by je informovala. Aby se předešlo tomu, že tato situace bude 
snižovat efektivitu této příležitosti, kterou nabízejí TP a STI, je nezbytné, aby byly akce 
doprovázeny zvláštní informační a podpůrnou strukturou vycházející ze stávajících odborných 
zkušeností národních organizací.

Pozměňovací návrh, který předložili Lambert van Nistelrooij, Avril Doyle

Pozměňovací návrh 222
Příloha I podnadpis „Koordinace výzkumných programů, které nejsou programy 

Společenství“ odst. 1

Akce prováděná v této oblasti bude využívat Akce prováděná v této oblasti bude využívat 
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dvou hlavních nástrojů: programu ERA-
NET a účasti Společenství ve společně 
prováděných vnitrostátních výzkumných 
programech (článek 169 Smlouvy). Tato 
akce bude také využita k vzájemnému 
doplňování a součinnosti mezi rámcovým 
programem a činnostmi prováděnými v 
rámci mezivládních struktur, jako jsou 
EUREKA, EIROforum a COST. Finanční 
podpora na správu a koordinaci činností 
v rámci struktury COST se bude poskytovat 
tak, aby struktura COST mohla pokračovat 
v přispívání ke koordinaci a výměnám mezi 
výzkumnými týmy, které jsou financovány 
vnitrostátně.

dvou hlavních nástrojů: programu ERA-
NET a účasti Společenství ve společně 
prováděných vnitrostátních výzkumných 
programech (článek 169 Smlouvy). Tato 
akce bude také využita k vzájemnému 
doplňování a součinnosti mezi rámcovým 
programem a činnostmi prováděnými v 
rámci mezivládních struktur, jako jsou 
EUREKA, EIROforum a COST. Vzhledem 
k významu rozvoje malých a středních 
podniků pro konkurenceschopnost malých 
a středních podniků je třeba věnovat 
zvláštní pozornost podpoře přístupu k 
výzkumu u malých a středních podniků v 
oblasti vyspělých technologií, definovaných 
na základě článku 169 Smlouvy v 
programu Komise  EUREKA 
„EUROSTARS“. Finanční podpora na 
správu a koordinaci činností v rámci 
struktury COST se bude poskytovat tak, aby 
struktura COST mohla pokračovat 
v přispívání ke koordinaci a výměnám mezi 
výzkumnými týmy, které jsou financovány 
vnitrostátně. 

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 401 k návrhu zprávy Jerzyho Buzka 
o 7. rámcovém programu)

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 223
Příloha I podnadpis „Koordinace výzkumných programů, které nejsou programy 

Společenství“ odst. 4 odrážka 1

- poskytování rámce pro subjekty 
provádějící veřejné výzkumné programy pro 
posílení koordinace jejich činností. To bude 
zahrnovat podporu pro nové projekty ERA-
NET a také pro rozšíření a prohloubení 
rozsahu stávajících projektů ERA-NET, 
např. rozšířením jejich partnerství a také
vzájemným otevíráním programů;

- poskytování rámce pro subjekty 
provádějící veřejné výzkumné programy pro 
posílení koordinace jejich činností. To bude 
zahrnovat podporu pro nové projekty ERA-
NET a také pro rozšíření a prohloubení 
rozsahu stávajících projektů ERA-NET, 
např. zlepšením jejich šíření, vzájemným 
otevíráním programů;

Or. es
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Odůvodnění

Odstranění administrativních překážek může při správném vyškolení lidí, kteří musí řídit 
výzkumné programy, pomoci zlepšit jejich efektivitu při provádění.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 224
Příloha I podnadpis „Koordinace výzkumných programů, které nejsou programy 

Společenství“ odst. 4 odrážka 2a (nová)

- pomoci při zjednodušení 
administrativních překážek a školení 
národních, regionálních a místních 
odpovědných administrátorů;

Or. es

Odůvodnění

Odstranění administrativních překážek může při správném vyškolení lidí, kteří musí řídit 
výzkumné programy, pomoci zlepšit jejich efektivitu při provádění.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu Zelených/ESA

Pozměňovací návrh 225
Příloha I podnadpis „Koordinace výzkumných programů, které nejsou programy 

Společenství“ odst. 5

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

Účast Společenství ve vnitrostátních 
výzkumných programech prováděných 
společně na základě článku 169 je zvláště 
důležitá pro evropskou spolupráci ve velkém 
měřítku v „proměnné geometrii“ mezi 
členskými státy, které sdílejí společné 
potřeby a/nebo zájmy. Takové iniciativy 
podle článku 169 budou zahájeny v 
oblastech, které budou stanoveny v úzkém 
spojení se členskými státy, včetně možné 
spolupráce s mezivládními programy, na 
základě řady kritérií vymezených 
v rozhodnutí o sedmém rámcovém 
programu, včetně přidané hodnoty pro 
sociální oblast a životní prostředí.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 226
Příloha I podnadpis „Mezinárodní spolupráce“ odst. 1

Akce mezinárodní spolupráce budou 
podporovat mezinárodní politiku ve 
vědecko-technické oblasti a tato politika má 
dva vzájemně provázané cíle:

Akce mezinárodní spolupráce budou 
podporovat mezinárodní politiku ve 
vědecko-technické oblasti a tato politika má 
tři vzájemně provázané cíle:

- vybudovat základ pro výzkumnou činnost 
a kapacity v rozvojových zemích, upevnit a 
posílit odpovědné orgány: vysoké školy a 
veřejná a soukromá střediska pro 
vzdělávání výzkumných pracovníků;

- podporovat a prosazovat evropskou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
strategických výzkumných partnerství 
v oblasti vědy a techniky se třetími zeměmi, 
včetně vysoce průmyslově vyspělých 
ekonomik a vznikajících ekonomik, a to 
zapojením nejlepších vědců ze třetích zemí 
do práce v Evropě a s Evropou;

- podporovat a prosazovat evropskou 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
strategických výzkumných partnerství 
v oblasti vědy a techniky se třetími zeměmi, 
včetně vysoce průmyslově vyspělých 
ekonomik a vznikajících ekonomik, a to 
zapojením nejlepších vědců ze třetích zemí 
do práce v Evropě a s Evropou;

- řešit konkrétní obtíže, s nimiž se potýkají 
třetí země nebo jež mají globální povahu, a 
to na základě společného zájmu a 
vzájemného prospěchu.

- řešit konkrétní obtíže, s nimiž se potýkají 
třetí země nebo jež mají globální povahu, a 
to na základě společného zájmu a 
vzájemného prospěchu.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné upevnit a zlepšit orgány odpovědné za výzkum a vytvořit vhodné ovzduší pro 
výzkumné pracovníky a investice.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz a Caroline Lucas za skupinu 
Zelených/ESA

Pozměňovací návrh 227
Příloha I podnadpis „Mezinárodní spolupráce“ odst. 2

Politika v oblasti mezinárodní vědecké 
spolupráce v EU bude zdůrazňovat a rozvíjet 

Politika v oblasti mezinárodní vědecké 
spolupráce v EU bude zdůrazňovat a rozvíjet 
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spolupráci, aby se vytvářely, sdílely a 
využívaly vědomosti pomocí rovnocenných 
výzkumných partnerství, která zohledňují 
kontext dané země, regionu či kontext 
sociálně-ekonomický a také vědomostní 
základnu partnerských zemí. Strategický 
přístup má posílit konkurenceschopnost EU 
a celosvětově udržitelný rozvoj 
prostřednictvím takových partnerství mezi 
EU a třetími zeměmi na dvoustranné, 
regionální a globální úrovni, a to na základě 
společného zájmu a s ohledem na vzájemný 
prospěch. Za tímto účelem by se rovněž 
měla prostřednictvím vícestranných 
mezinárodních výzkumných programů 
podporovat úloha EU v celosvětovém 
měřítku. Podporované akce mezinárodní 
spolupráce budou propojeny s hlavními 
záležitostmi politiky, aby se podpořilo 
plnění mezinárodních závazků EU a přispělo 
ke sdílení evropských hodnot, 
konkurenceschopnosti, sociálně-
ekonomickému pokroku, ochraně životního 
prostředí a dobrých životních podmínek, a to 
vše pod záštitou celosvětově udržitelného 
rozvoje.

spolupráci, aby se vytvářely, sdílely a 
využívaly vědomosti pomocí rovnocenných 
výzkumných partnerství, která zohledňují 
kontext dané země, regionu či kontext 
sociálně-ekonomický a také vědomostní 
základnu partnerských zemí. Strategický 
přístup má posílit konkurenceschopnost EU 
a celosvětově udržitelný rozvoj 
prostřednictvím takových partnerství mezi 
EU a třetími zeměmi na dvoustranné, 
regionální a globální úrovni, a to na základě 
společného zájmu a s ohledem na vzájemný 
prospěch. K účasti v Evropském 
výzkumném prostoru a financování z 
rámcového programu však nejsou způsobilé 
třetí země, které porušují právní předpisy 
EU nebo úmluvy OSN o lidských právech.
Za tímto účelem by se rovněž měla 
prostřednictvím vícestranných 
mezinárodních výzkumných programů 
podporovat úloha EU v celosvětovém 
měřítku. Podporované akce mezinárodní 
spolupráce budou propojeny s hlavními 
záležitostmi politiky, aby se podpořilo 
plnění mezinárodních závazků EU a přispělo 
ke sdílení evropských hodnot, 
konkurenceschopnosti, sociálně-
ekonomickému pokroku, ochraně životního 
prostředí a dobrých životních podmínek, a to 
vše pod záštitou celosvětově udržitelného 
rozvoje.

Or. en

Odůvodnění

Nebylo by vhodné, aby byly výzkumné fondy EU využívány pro technickou a vědeckou 
podporu zemí, které porušují lidská práva. Vědci a výzkumní pracovníci z několika členských 
států opakovaně žádali o takový závazek ze strany EU.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu Zelených/ESA

Pozměňovací návrh 228
Příloha I podnadpis „Mezinárodní spolupráce“ odst. 3 bod 2

Specifické akce týkající se spolupráce v Specifické akce týkající se spolupráce v 
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každé tématické oblasti věnované třetím 
zemím v případě vzájemného zájmu o 
spolupráci na jednotlivých tématech. 
Vymezení konkrétních potřeb a priorit bude 
úzce propojeno se souvisejícími 
dvoustrannými dohodami o spolupráci a 
s probíhajícími vícestrannými či 
meziregionálními dialogy mezi EU a těmito 
zeměmi či skupinami těchto zemí. Priority 
se určí podle konkrétních potřeb, potenciálu 
a úrovně hospodářského rozvoje v daném 
regionu či zemi. Za tímto účelem budou 
vyvinuty strategie pro mezinárodní 
spolupráci a prováděcí plán s konkrétními 
cílenými akcemi v rámci témat či napříč 
tématy, např. ve zdravotnictví, zemědělství, 
hygienických zařízeních, vodním 
hospodářství, bezpečnosti potravin, sociální 
soudržnosti, energetice, životním prostředí, 
rybářství, akvakultuře a přírodních zdrojích, 
udržitelné hospodářské politice a 
informačních a komunikačních 
technologiích. Tyto akce budou sloužit jako 
přednostní nástroje pro uskutečňování 
spolupráce EU a těchto zemí. Takovými 
akcemi jsou zejména: akce zaměřené na 
posílení výzkumných kapacit a kapacit pro 
spolupráci v kandidátských zemích, jakož i 
sousedních zemích a zemích rozvojových a 
vznikajících. Tyto akce budou předmětem 
cílených výzev k předkládání návrhů a bude 
kladen zvláštní důraz na usnadnění přístupu 
náležitých třetích zemí, a to zejména zemí 
rozvojových, k těmto akcím.

každé tématické oblasti věnované třetím 
zemím v případě vzájemného zájmu o 
spolupráci na jednotlivých tématech. 
Vymezení konkrétních potřeb a priorit bude 
úzce propojeno se souvisejícími 
dvoustrannými dohodami o spolupráci a 
s probíhajícími vícestrannými či 
meziregionálními dialogy mezi EU a těmito 
zeměmi či skupinami těchto zemí. Priority 
se určí podle konkrétních potřeb, potenciálu 
a úrovně hospodářského rozvoje v daném 
regionu či zemi. Za tímto účelem budou 
vyvinuty strategie pro mezinárodní 
spolupráci a prováděcí plán s konkrétními 
cílenými akcemi v rámci témat či napříč 
tématy, např. ve zdravotnictví, zejména v 
oblasti zanedbávaných chorob, zemědělství, 
hygienických zařízeních, vodním 
hospodářství, bezpečnosti potravin, sociální 
soudržnosti, energetice, životním prostředí, 
rybářství, akvakultuře a přírodních zdrojích, 
udržitelné hospodářské politice a 
informačních a komunikačních 
technologiích. Tyto akce budou sloužit jako 
přednostní nástroje pro uskutečňování 
spolupráce EU a těchto zemí. Takovými 
akcemi jsou zejména: akce zaměřené na 
posílení výzkumných kapacit a kapacit pro 
spolupráci v kandidátských zemích, jakož i 
sousedních zemích a zemích rozvojových a 
vznikajících. Tyto akce budou předmětem 
cílených výzev k předkládání návrhů a bude 
kladen zvláštní důraz na usnadnění přístupu 
náležitých třetích zemí, a to zejména zemí 
rozvojových, k těmto akcím.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 229
Příloha I podnadpis „Mezinárodní spolupráce“ odst. 3 bod 2

Specifické akce týkající se spolupráce v 
každé tématické oblasti věnované třetím 

Specifické akce týkající se spolupráce v 
každé tématické oblasti věnované třetím 



PE 374.083v01-00 32/93 AM\614619CS.doc
Externí překlad

CS

zemím v případě vzájemného zájmu o 
spolupráci na jednotlivých tématech. 
Vymezení konkrétních potřeb a priorit bude 
úzce propojeno se souvisejícími 
dvoustrannými dohodami o spolupráci a 
s probíhajícími vícestrannými či 
meziregionálními dialogy mezi EU a těmito 
zeměmi či skupinami těchto zemí. Priority 
se určí podle konkrétních potřeb, potenciálu 
a úrovně hospodářského rozvoje v daném 
regionu či zemi. Za tímto účelem budou 
vyvinuty strategie pro mezinárodní 
spolupráci a prováděcí plán s konkrétními 
cílenými akcemi v rámci témat či napříč 
tématy, např. ve zdravotnictví, zemědělství, 
hygienických zařízeních, vodním 
hospodářství, bezpečnosti potravin, sociální 
soudržnosti, energetice, životním prostředí, 
rybářství, akvakultuře a přírodních zdrojích, 
udržitelné hospodářské politice a 
informačních a komunikačních 
technologiích. Tyto akce budou sloužit jako 
přednostní nástroje pro uskutečňování 
spolupráce EU a těchto zemí. Takovými 
akcemi jsou zejména: akce zaměřené na 
posílení výzkumných kapacit a kapacit pro 
spolupráci v kandidátských zemích, jakož i 
sousedních zemích a zemích rozvojových a 
vznikajících. Tyto akce budou předmětem 
cílených výzev k předkládání návrhů a bude 
kladen zvláštní důraz na usnadnění přístupu 
náležitých třetích zemí, a to zejména zemí 
rozvojových, k těmto akcím.

zemím v případě vzájemného zájmu o 
spolupráci na jednotlivých tématech. 
Vymezení konkrétních potřeb a priorit bude 
úzce propojeno se souvisejícími 
dvoustrannými dohodami o spolupráci a 
s probíhajícími vícestrannými či 
meziregionálními dialogy mezi EU a těmito 
zeměmi či skupinami těchto zemí. Priority 
se určí podle společného zájmu a 
prospěchu, konkrétních potřeb, potenciálu a 
úrovně hospodářského rozvoje v daném 
regionu či zemi. Za tímto účelem budou 
vyvinuty strategie pro mezinárodní 
spolupráci a prováděcí plán s konkrétními 
cílenými akcemi v rámci témat či napříč 
tématy, např. ve zdravotnictví, zemědělství, 
hygienických zařízeních, vodním 
hospodářství, bezpečnosti potravin, sociální 
soudržnosti, energetice, životním prostředí, 
rybářství, akvakultuře a přírodních zdrojích, 
udržitelné hospodářské politice a 
informačních a komunikačních 
technologiích. Tyto akce budou sloužit jako 
přednostní nástroje pro uskutečňování 
spolupráce EU a těchto zemí. Stejně jako 
oblasti společného zájmu tyto akce rovněž 
zahrnují: akce zaměřené na posílení 
výzkumných kapacit a kapacit pro 
spolupráci v kandidátských zemích, jakož i 
sousedních zemích a zemích rozvojových a 
vznikajících. Tyto akce budou předmětem 
cílených výzev k předkládání návrhů a bude 
kladen zvláštní důraz na usnadnění přístupu 
náležitých třetích zemí, a to zejména zemí 
rozvojových, k těmto akcím.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že mezinárodní specifické akce spolupráce v rámci specifického programu 
„Spolupráce“ zahrnují zejména oblasti výzkumu ve společném zájmu EU a třetích zemí.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 230
Příloha I podnadpis „Mezinárodní spolupráce“ odst. 3 bod 2

Specifické akce týkající se spolupráce v 
každé tématické oblasti věnované třetím 
zemím v případě vzájemného zájmu o 
spolupráci na jednotlivých tématech. 
Vymezení konkrétních potřeb a priorit bude 
úzce propojeno se souvisejícími 
dvoustrannými dohodami o spolupráci a 
s probíhajícími vícestrannými či 
meziregionálními dialogy mezi EU a těmito 
zeměmi či skupinami těchto zemí. Priority 
se určí podle konkrétních potřeb, potenciálu 
a úrovně hospodářského rozvoje v daném 
regionu či zemi. Za tímto účelem budou 
vyvinuty strategie pro mezinárodní 
spolupráci a prováděcí plán s konkrétními 
cílenými akcemi v rámci témat či napříč 
tématy, např. ve zdravotnictví, zemědělství, 
hygienických zařízeních, vodním 
hospodářství, bezpečnosti potravin, sociální 
soudržnosti, energetice, životním prostředí, 
rybářství, akvakultuře a přírodních zdrojích, 
udržitelné hospodářské politice a 
informačních a komunikačních 
technologiích. Tyto akce budou sloužit jako 
přednostní nástroje pro uskutečňování 
spolupráce EU a těchto zemí. Takovými 
akcemi jsou zejména: akce zaměřené na 
posílení výzkumných kapacit a kapacit pro 
spolupráci v kandidátských zemích, jakož i 
sousedních zemích a zemích rozvojových a 
vznikajících. Tyto akce budou předmětem 
cílených výzev k předkládání návrhů a bude 
kladen zvláštní důraz na usnadnění přístupu 
náležitých třetích zemí, a to zejména zemí 
rozvojových, k těmto akcím.

Specifické akce týkající se spolupráce v 
každé tématické oblasti věnované třetím 
zemím v případě vzájemného zájmu o 
spolupráci na jednotlivých tématech. 
Vymezení konkrétních potřeb a priorit bude 
úzce propojeno se souvisejícími 
dvoustrannými dohodami o spolupráci a 
s probíhajícími vícestrannými či 
meziregionálními dialogy mezi EU a těmito 
zeměmi či skupinami těchto zemí. Priority 
se určí podle konkrétních potřeb, potenciálu 
a úrovně hospodářského rozvoje v daném 
regionu či zemi. Za tímto účelem budou 
vyvinuty strategie pro mezinárodní 
spolupráci a prováděcí plán, který bude 
obsahovat určení regionálních priorit,
s konkrétními cílenými akcemi v rámci 
témat či napříč tématy, např. ve 
zdravotnictví, zemědělství, hygienických 
zařízeních, vodním hospodářství, 
bezpečnosti potravin, sociální soudržnosti, 
energetice, životním prostředí, rybářství, 
akvakultuře a přírodních zdrojích, udržitelné 
hospodářské politice a informačních a 
komunikačních technologiích. Tyto akce 
budou sloužit jako přednostní nástroje pro 
uskutečňování spolupráce EU a těchto zemí. 
Takovými akcemi jsou zejména: akce 
zaměřené na posílení výzkumných kapacit a 
kapacit pro spolupráci v kandidátských 
zemích, jakož i sousedních zemích a zemích 
rozvojových a vznikajících. Tyto akce budou 
předmětem cílených výzev k předkládání 
návrhů a bude kladen zvláštní důraz na 
usnadnění přístupu náležitých třetích zemí, a 
to zejména zemí rozvojových, k těmto 
akcím.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité vybudovat evropský výzkumný prostor otevřený světu. Stanovení priorit s 
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regionálním důrazem umožní stanovit konkrétní oblasti regionální spolupráce, ve kterých 
budou témata přizpůsobena vědecké kapacitě.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 231
Příloha I podnadpis „Mezinárodní spolupráce“ odst. 4a (nový)

Konkrétní činnosti budou krýt financování 
akcí vyplývajících z biregionálních a 
bilaterálních dialogů v oblastech výzkumu 
ve společném zájmu a ku společnému 
prospěchu. Sedmý rámcový program přidělí 
alespoň 5 % zdrojů akcím mezinárodní 
spolupráce, z nichž 3 % budou krýt činnosti 
zařazené v tomto specifickém programu, 
koordinované se specifickým programem 
Lidé. Budou obecně určeny na výzkumné 
činnosti s nízkou, nízkou až střední a 
střední úrovní příjmů, s cílem zohledňovat 
závazek sedmého rámcového programu k 
mezinárodní spolupráci. Prostředky 
nevyužité ve specifickém programu 
Spolupráce budou přiděleny posilujícím 
činnostem specifického programu Kapacity.
Při plánování prvních fází sedmého 
rámcového programu bude nutné určit 
vědeckovýzkumné činnosti v mezinárodní 
spolupráci a jejich regionální souvislosti.

Or. es

Odůvodnění

Mezinárodní spolupráce je jasně specifikována v dohodách o výzkumu a vývoji a v 
povinnostech dle Smlouvy (články 130f a 130g). Mezinárodní spolupráce je ve specifickém 
programu Spolupráce horizontálním tématem, ale má své vlastní cíle. Závazek EU k 
mezinárodní spolupráci se třetími zeměmi (zejména v oblasti rozvoje) musí být v sedmém 
rámcovém programu viditelný a hmatatelný. Toho lze ve specifickém programu dosáhnout 
výslovnou dohodou o zajištění/přidělení nejméně 5 % financování pro tyto účely. Prokázalo 
by to náš záměr spolupracovat s přidruženými, sousedními a rozvojovými zeměmi atd. 
způsobem podobným předcházejícímu šestému rámcovému programu, pomocí akcí typu INCO 
(které uznává mezinárodní společenství).
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Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu Zelených/ESA

Pozměňovací návrh 232
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Cíl“ 

Zlepšení zdraví evropských občanů a 
zvýšení konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu a podniků v oblasti zdraví při 
současném řešení globálních otázek zdraví, 
včetně vznikajících epidemií. Důraz bude 
kladen na translační výzkum (převádění 
základních objevů do klinických aplikací), 
vývoj a validaci nových terapií, metod pro 
zlepšení zdraví a prevenci nemocí, 
diagnostické nástroje a technologie, jakož i 
udržitelné a efektivní systémy zdravotní 
péče.

Zlepšení zdraví evropských občanů a 
přispění k výkonu evropského zdravotnictví, 
včetně zvýšení jeho konkurenceschopnosti, 
při současném řešení globálních otázek 
zdraví, včetně vznikajících epidemií a 
zanedbávaných chorob. Výzkum se zaměří 
na prevenci chorob i na vývoj účinné léčby 
a léčiv, při zajištění rovného přístupu k 
výsledkům veřejně financovaného 
výzkumu. Důraz bude kladen na translační 
výzkum (převádění základních objevů do 
klinických aplikací), vývoj a validaci nových 
terapií, metod pro zlepšení zdraví a prevenci 
nemocí, diagnostické nástroje a technologie, 
jakož i udržitelné a efektivní systémy 
zdravotní péče.

Or. en

Odůvodnění

Program by se měl zaměřit na zvýšení výkonu evropského zdravotnictví, nikoli jen na zvýšení 
konkurenceschopnosti průmyslu v oblasti zdraví. Zvláštní důraz by měl být kladen na výzkum 
ve veřejném zájmu, například výzkum vznikajících epidemií a zanedbávaných chorob (chorob, 
které postihují hlavně lidi v chudých zemích a v důsledku toho jsou stranou hlavní oblasti 
farmaceutického výzkumu a vývoje). Je třeba zdůraznit vyváženost výzkumu prevence chorob 
a vývoje účinné léčby a léčiv. 

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 233
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Přístup“  odst. 1

Tento výzkum podpoří naše chápání toho, 
jak účinněji prosazovat dobré zdraví, 
předcházet závažným chorobám a léčit je a 
jak poskytovat zdravotní péči. Výzkum 
pomůže sjednotit širokou škálu údajů o 
genomice, aby byly objeveny nové poznatky 
a vytvořeny nové aplikace v lékařství a 
biotechnologii. Bude podporovat translační 
zdravotnický výzkum, který je zásadním 

Tento výzkum podpoří naše chápání toho, 
jak účinněji prosazovat dobré zdraví, 
předcházet závažným chorobám a léčit je a 
jak poskytovat zdravotní péči. Zvláště je 
nutné řešit a zkoumat potřeby dílčích 
skupin obyvatel, například zdravotně 
postižených, menšin a znevýhodněných 
skupin.
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předpokladem pro to, aby byl biolékařský 
výzkum prakticky přínosný. Umožní, aby 
Evropa účinněji přispívala k mezinárodním 
snahám v boji proti chorobám, které jsou 
celosvětově rozšířeny, jak lze vidět na 
probíhajícím programu Partnerství mezi 
evropskými a rozvojovými zeměmi pro 
klinické zkoušky (EDCTP) na boj proti 
HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze (článek 
169). Na evropské úrovni také posílí 
výzkum založený na zdravotní politice a 
zejména srovnávání modelů, systémů a 
údajů v jednotlivých vnitrostátních 
databázích.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 234
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Přístup“  odst. 2

Tento výzkum pomůže zlepšit 
konkurenceschopnost evropské 
biotechnologie v oblasti zdravotní péče a 
také odvětví lékařské technologie tam, kde 
jsou hlavní hnací silou ekonomiky malé a 
střední podniky, a pomůže též 
farmaceutickém průmyslu. Konkrétně má 
podporovat evropskou technologickou 
platformu pro inovační lékařství, jejímž 
cílem je překonat obtíže při výzkumu 
v oblasti tvorby léčiv. Zvláštní pozornost 
bude věnována překlenutí mezery mezi 
výzkumnými činnostmi a využíváním 
výsledků, a to prostřednictvím podpory pro 
předkládání důkazů o koncepci a klinickou 
validaci. Tento výzkum bude rovněž 
přispívat k rozvoji norem a standardů pro 
nové pokročilé terapie (např. regenerativní 
lékařství), jichž je třeba, aby mohlo 
průmyslové odvětví EU obstát v celosvětové 
konkurenci.

Tento výzkum pomůže zlepšit 
konkurenceschopnost evropské 
biotechnologie v oblasti zdravotní péče a 
také odvětví lékařské technologie tam, kde 
jsou hlavní hnací silou ekonomiky malé a 
střední podniky, a pomůže též 
farmaceutickém průmyslu. Konkrétně má 
podporovat evropskou technologickou 
platformu pro inovační lékařství a odpovědět 
v jejím rámci na veřejné potřeby a priority, 
s cílem překonat obtíže při výzkumu 
v oblasti tvorby léčiv.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell
Pozměňovací návrh 235

Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Přístup“  odst. 3a (nový)

Kdykoli to bude vhodné, budou vzaty v 
úvahu a do projektů začleněny genderové 
aspekty. Rizikové faktory, biologické 
procesy, klinické projevy, následky a léčba 
chorob často nejsou u mužů a žen stejné. 
Kromě toho existují choroby, které jsou 
specifické nebo se více vyskytují u žen nebo 
mužů (takovým příkladem může být 
fibromyalgie/chronický únavový syndrom, 
který ovlivňuje daleko větší počet žen než 
mužů). Všechny činnosti, které by měly být 
financovány v souvislosti s tímto tématem, 
by proto měly umožňovat rozlišení v 
souvisejících výzkumných protokolech, 
metodologiích a analýzách zjištění.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 465 k návrhu zprávy Jerzyho Buzka 
o 7. rámcovém programu)

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 236
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Přístup“  odst. 4

Ve třech hlavních souborech činností, které 
jsou vymezeny níže a jejichž priority jsou 
zdůrazněny v pracovním programu, budou 
řešeny dvě strategické otázky, zdraví dětí a 
zdraví stárnoucí populace. Rovněž budou 
zahrnuty další víceoborové oblasti. Tím se 
zajistí zřetelný a soudržný přístup k těmto 
záležitostem v rámci celého tématu a 
současně se zamezí zdvojování.

Ve třech hlavních souborech činností, které 
jsou vymezeny níže a jejichž priority jsou 
zdůrazněny v pracovním programu, budou 
řešeny tři strategické otázky, zdraví dětí, 
zdraví žen a zdraví stárnoucí populace.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 237
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odst. 1

Cílem této činnosti je rozvíjet a validovat 
nezbytné nástroje a technologie, které 
umožní získávat nové vědomosti a převádět 
je do praktických uplatnění v oblasti zdraví a 
lékařství.

Cílem této činnosti je rozvíjet a validovat 
nezbytné nástroje a technologie, které 
umožní získávat nové vědomosti a převádět 
je do praktických uplatnění v oblasti zdraví a 
lékařství. Jednotlivci jsou cílem samotným 
a nebudou využívání jako prostředek. Dále 
se zdůrazňuje, že výzkum EU bude 
dodržovat zásadu obezřetnosti tím, že bude 
průběžně vyhodnocovat možná rizika s 
ohledem na ne zcela předvídatelný dopad 
nových technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer

Pozměňovací návrh 238
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odrážka 1

- Vysoce výkonný výzkum: vyvinout nové 
výzkumné nástroje pro moderní biologii, 
které výrazně podpoří vytváření údajů a 
vylepší standardizaci údajů a vzorků 
(biobanky), jejich získávání a analýzu. Bude 
kladen důraz na nové technologie pro: 
sekvenování; expresi genů, genotypizaci a 
fenotypizaci; strukturální genomiku; 
bioinformatiku a biologii systémů; další 
technologie, které mají v názvu příponu „-
omika“.

- Vysoce výkonný výzkum: vyvinout nové 
výzkumné nástroje pro moderní biologii, 
které výrazně podpoří vytváření údajů a 
vylepší standardizaci údajů a vzorků 
(biobanky), jejich získávání a analýzu, 
veřejnou banku pro kmenové buňky z 
pupečníkové krve. Bude kladen důraz na 
nové technologie pro: sekvenování; expresi 
genů, genotypizaci a fenotypizaci; 
strukturální genomiku; bioinformatiku a 
biologii systémů včetně vysoce výkonné 
počítačové technologie pro strukturální 
modelování; další technologie, které mají v 
názvu příponu „-omika“.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 239
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odrážka 1

- Vysoce výkonný výzkum: vyvinout nové 
výzkumné nástroje pro moderní biologii, 
které výrazně podpoří vytváření údajů a 
vylepší standardizaci údajů a vzorků 
(biobanky), jejich získávání a analýzu. Bude 
kladen důraz na nové technologie pro: 
sekvenování; expresi genů, genotypizaci a 
fenotypizaci; strukturální genomiku; 
bioinformatiku a biologii systémů; další 
technologie, které mají v názvu příponu „-
omika“.

- Vysoce výkonný výzkum: vyvinout nové 
výzkumné nástroje pro moderní biologii, 
které výrazně podpoří vytváření údajů a 
vylepší standardizaci údajů a vzorků 
(biobanky), jejich získávání a analýzu. Bude 
kladen důraz na nové technologie pro: 
sekvenování; expresi genů, genotypizaci a 
fenotypizaci; strukturální genomiku; 
bioinformatiku a biologii systémů včetně 
vysoce výkonné počítačové technologie pro 
strukturální modelování; další technologie, 
které mají v názvu příponu „-omika“.

Or. en

Odůvodnění

Strukturální biologie se dosud rozsáhle zabývala „nehybnými obrázky“ biologických molekul. 
Biologické molekuly jsou však vysoce dynamické a velká část jejich biologické funkce je 
spojena s jejich vnitřní mobilitou. Modelování makromolekulární dynamiky vyžaduje velký 
počítačový výkon, proto je lze provádět pouze pomocí vysoce výkonných počítačů a 
rozsáhlého souběžného počítačového zpracování.
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Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 240
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odrážka 1

- Vysoce výkonný výzkum: vyvinout nové 
výzkumné nástroje pro moderní biologii, 
které výrazně podpoří vytváření údajů a 
vylepší standardizaci údajů a vzorků 
(biobanky), jejich získávání a analýzu. Bude 
kladen důraz na nové technologie pro: 
sekvenování; expresi genů, genotypizaci a 
fenotypizaci; strukturální genomiku; 
bioinformatiku a biologii systémů; další 
technologie, které mají v názvu příponu „-
omika“.

- Vysoce výkonný výzkum: vyvinout nové 
výzkumné nástroje pro moderní biologii, 
které výrazně podpoří vytváření údajů a 
vylepší standardizaci údajů a vzorků 
(biobanky), jejich získávání a analýzu. Bude 
kladen důraz na nové technologie pro: 
sekvenování pomocí rychlých, 
hospodárných a široce dostupných metod; 
expresi genů, genotypizaci a fenotypizaci; 
strukturální genomiku; bioinformatiku a 
biologii systémů; další technologie, které 
mají v názvu příponu „-omika“.

Or. el

Odůvodnění

Plného potenciálu biotechnologie lze dosáhnout pouze v případě, že nástroje, které bude mít k 
dispozici, nebudou nadměrně nákladné a budou přístupné pro rozvoj výzkumu. Nové přístupy 
k rychlému určování DNA sníží náklady na mapování milionů molekul a poskytnou cenné 
údaje pro potírání chorob, zejména na individuální úrovni. Tento výzkum by měl být proto 
zahájen okamžitě.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 241
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odrážka 2

- Detekce, diagnóza a sledování: rozvíjet 
vizualizaci, zobrazování, detekci a 
analytické nástroje a technologie pro 
biolékařský výzkum, odhad, diagnózu, 
sledování a předpověď chorob a na podporu 
a vedení při terapeutických zásazích. Důraz 
bude kladen na víceoborový přístup, který 
bude sjednocovat oblasti jako jsou: 
molekulární a buněčná biologie, fyziologie, 
genetika, fyzika, chemie, nanotechnologie, 
mikrosystémy, zařízení a informační 
technologie. Budou též zdůrazněny 

- Detekce, diagnóza a sledování: rozvíjet 
vizualizaci, zobrazování, detekci a 
analytické nástroje a technologie pro 
biolékařský výzkum, odhad, diagnózu, 
sledování a předpověď chorob a na podporu 
a vedení při terapeutických zásazích. Důraz 
bude kladen na víceoborový přístup, který 
bude sjednocovat oblasti jako jsou: 
molekulární a buněčná biologie, fyziologie, 
genetika, fyzika, chemie, nanotechnologie, 
mikrosystémy, zařízení a informační 
technologie. Budou též zdůrazněny 
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neinvazivní nebo minimálně invazivní a 
kvantitativní metody a aspekty 
zabezpečování jakosti.

neinvazivní nebo minimálně invazivní a 
kvantitativní metody a aspekty 
zabezpečování jakosti, se zvláštním 
důrazem na neinvazivní buněčné 
zobrazování in vivo, molekulární 
zobrazování, zobrazování s vysokým 
rozlišením, strukturální zobrazování 
pomocí difúzních zobrazovacích technik 
magnetické rezonance a metabolické 
zobrazování.

Or. en

Odůvodnění

Biologické zobrazování v různém měřítku a rozlišení má zásadní význam pro základní biologii 
i lékařské vědy, včetně diagnostiky a léčby. Neinvazivní in vivo prováděná lokalizace a 
kvantifikace molekulárních procesů týkajících se lidské nemoci a modelů lidské nemoci na 
zvířatech jsou neocenitelnými nástroji lékařského výzkumu.

Pozměňovací návrh, který předložila Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 242
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odrážka 3

- Inovační léčebné přístupy a zásahy:
upevnit a zajistit další vývoj pokročilých 
terapií a technologií s širokým potenciálním 
využitím. Bude kladen důraz na genovou a 
buněčnou terapii, regenerativní lékařství, 
transplantaci, imunoterapii a očkovací látky 
a na další léky. Rovněž bude řešena 
problematika technologií, jako jsou 
pokročilé cílené systémy dodávek, pokročilé 
implantáty a protézy a neinvazivní nebo 
minimálně invazivní technicky podporované 
zásahy.

- Inovační léčebné přístupy a zásahy:
upevnit a zajistit další vývoj pokročilých 
terapií a technologií s širokým potenciálním 
využitím. Bude kladen důraz na genovou a 
buněčnou terapii, bioprodukci včetně 
targetingu (optimalizace nových procesů 
produkce molekul), regenerativní lékařství, 
transplantaci, imunoterapii a očkovací látky 
a na další léky. Rovněž bude řešena 
problematika technologií, jako jsou 
pokročilé cílené systémy dodávek, pokročilé 
implantáty a protézy a neinvazivní nebo 
minimálně invazivní technicky podporované 
zásahy.

Or. fr

Odůvodnění

Tato otázka se týká výroby i řízení a je životně důležitá pro malé a střední podniky, které jsou 
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intenzivně zapojeny do vývoje výrobních procesů. Je třeba zahrnout targeting, protože nové 
bioléky jsou podávány injekčně a je nezbytné zajistit, aby byly aplikovány na správné  místo 
na těle pacienta. Tento druh léků se široce používá u „sirotčích“ chorob i u významných 
chorob včetně rakoviny a AIDS.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 243
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odrážka 3

- Inovační léčebné přístupy a zásahy: 
upevnit a zajistit další vývoj pokročilých 
terapií a technologií s širokým potenciálním 
využitím. Bude kladen důraz na genovou a 
buněčnou terapii, regenerativní lékařství, 
transplantaci, imunoterapii a očkovací látky 
a na další léky. Rovněž bude řešena 
problematika technologií, jako jsou 
pokročilé cílené systémy dodávek, pokročilé 
implantáty a protézy a neinvazivní nebo 
minimálně invazivní technicky podporované 
zásahy.

- Inovační léčebné přístupy a zásahy: 
upevnit a zajistit další vývoj pokročilých 
terapií a technologií s širokým potenciálním 
využitím. Bude kladen důraz na genovou a 
buněčnou terapii, regenerativní lékařství, 
transplantaci, imunoterapii včetně léčby 
rakoviny a očkovací látky, (vypouští se) 
včetně vakcín pro prevenci určitých typů 
rakoviny. Důraz bude kladen i na 
objevování inovačních léků, jako jsou léky 
působící na GPCR (receptory sdružené s G-
proteiny) povrchu buněk s příznivými 
výsledky u chorob a symptomů ve formě 
alergií, bolesti, oběhového selhání, 
psychózy atd. Rovněž bude řešena 
problematika technologií, jako jsou 
pokročilé cílené systémy dodávek, pokročilé 
implantáty a protézy a neinvazivní nebo 
minimálně invazivní technicky podporované 
zásahy.

Or. el

Odůvodnění

Velkého pokroku již bylo dosaženo ve vývoji vakcín proti rakovině, například rakovině 
děložního čípku/vakcína HPV. Kromě toho, pokud jde o léčbu rakoviny, byly již připraveny 
různé klinické zkoušky pro určité typy rakoviny, například melanomy, které nereagují 
uspokojivě na „klasickou léčbu“ (chemoterapie, radioterapie). Dosažené povzbuzující
výsledky odůvodňují další výzkum v této oblasti .

Řada léků působících na GPCR (receptory sdružené s G-proteiny) je již v oběhu s 
vynikajícími výsledky a podle vědců je lze vyvinout pro léčbu široké škály obtíží od HIV po 
obezitu.
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Pozměňovací návrh, který předložila Romana Jordan Cizelj

Pozměňovací návrh 244
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odrážka 3

- Inovační léčebné přístupy a zásahy:
upevnit a zajistit další vývoj pokročilých 
terapií a technologií s širokým potenciálním 
využitím. Bude kladen důraz na genovou a 
buněčnou terapii, regenerativní lékařství, 
transplantaci, imunoterapii a očkovací látky 
a na další léky. Rovněž bude řešena 
problematika technologií, jako jsou 
pokročilé cílené systémy dodávek, pokročilé 
implantáty a protézy a neinvazivní nebo 
minimálně invazivní technicky podporované 
zásahy. 

- Inovační léčebné přístupy a zásahy:
upevnit a zajistit další vývoj pokročilých 
terapií a technologií s širokým potenciálním 
využitím včetně sledování a zajištění jakosti 
podmínek a metod léčby. Bude kladen důraz 
na genovou a buněčnou terapii, regenerativní 
lékařství, transplantaci, imunoterapii a 
očkovací látky a na další léky. Rovněž bude 
řešena problematika technologií, jako jsou 
pokročilé cílené systémy dodávek, pokročilé 
implantáty a protézy a neinvazivní nebo 
minimálně invazivní technicky podporované 
zásahy. 

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 573 k návrhu zprávy Jerzyho Buzka 
o 7. rámcovém programu)

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 245
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odrážka 4

- Předvídání vhodnosti, bezpečnosti a 
účinnosti terapií: vyvíjet a validovat 
parametry, nástroje, metody a standardy 
potřebné k tomu, aby pacientům byly 
poskytovány nové bezpečné a účinné 
bioléky (u běžných léků bude tato 
problematika řešena v rámci navrhované 
společné technologické iniciativy pro 
inovační lékařství). Bude kladen důraz na 
přístupy, jako jsou farmakogenomika a 
metody a modely in silico, in vitro (včetně 
alternativních pokusů na zvířatech) a in 
vivo.

- Předvídání vhodnosti, bezpečnosti a 
účinnosti terapií: vyvíjet a validovat 
parametry, nástroje, metody a standardy 
potřebné k tomu, aby pacientům byly 
poskytovány nové bezpečné a účinné 
bioléky (u běžných léků bude tato 
problematika řešena v rámci navrhované 
společné technologické iniciativy pro 
inovační lékařství). Bude kladen důraz na 
přístupy, jako jsou farmakogenomika a 
metody a modely in silico, in vitro (včetně 
alternativních pokusů na zvířatech) a in vivo 
(včetně klinického a předklinického 
molekulárního zobrazování a archivních 
tkání).
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Or. en

Odůvodnění

Biologické zobrazování v různém měřítku a rozlišení má zásadní význam pro základní biologii 
i lékařské vědy, včetně diagnostiky a léčby. Neinvazivní in vivo prováděná lokalizace a 
kvantifikace molekulárních procesů týkajících se lidské nemoci a modelů lidské nemoci na 
zvířatech jsou neocenitelnými nástroji lékařského výzkumu.

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 246
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odrážka 4

Předvídání vhodnosti, bezpečnosti a 
účinnosti terapií: vyvíjet a validovat 
parametry, nástroje, metody a standardy 
potřebné k tomu, aby pacientům byly 
poskytovány nové bezpečné a účinné 
bioléky (u běžných léků1 bude tato 
problematika řešena v rámci navrhované 
společné technologické iniciativy pro 
inovační lékařství). Bude kladen důraz na 
přístupy, jako jsou farmakogenomika a 
metody a modely in silico, in vitro (včetně 
alternativních pokusů na zvířatech) a in 
vivo.

Předvídání vhodnosti, bezpečnosti a 
účinnosti terapií: vyvíjet a validovat 
parametry, nástroje, metody a standardy 
potřebné k tomu, aby pacientům byly 
poskytovány nové bezpečné a účinné 
bioléky (u běžných léků1 bude tato 
problematika řešena v rámci navrhované 
společné technologické iniciativy pro 
inovační lékařství). Bude kladen důraz na 
přístupy, jako jsou farmakogenomika a 
metody a modely in silico, in vitro (včetně 
alternativních pokusů na zvířatech) a in 
vivo, se zohledněním specifik žen a starších 
lidí.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 493 k návrhu zprávy Jerzyho Buzka 
o 7. rámcovém programu)

Pozměňovací návrh, který předložila Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 247
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odrážka 4

- Předvídání vhodnosti, bezpečnosti a 
účinnosti terapií: vyvíjet a validovat 

- Předvídání vhodnosti, bezpečnosti a 
účinnosti terapií: vyvíjet a validovat 

  
1 Farmaceutika a biofarmaceutika.
1 Farmaceutika a biofarmaceutika.
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parametry, nástroje, metody a standardy 
potřebné k tomu, aby pacientům byly 
poskytovány nové bezpečné a účinné 
bioléky (u běžných léků1 bude tato 
problematika řešena v rámci navrhované 
společné technologické iniciativy pro 
inovační lékařství). Bude kladen důraz na 
přístupy, jako jsou farmakogenomika a 
metody a modely in silico, in vitro (včetně 
alternativních pokusů na zvířatech) a in 
vivo.

parametry, nástroje, metody a standardy 
potřebné k tomu, aby pacientům byly 
poskytovány nové bezpečné a účinné 
bioléky (u běžných léků1 bude tato 
problematika řešena v rámci navrhované 
společné technologické iniciativy pro 
inovační lékařství). Bude kladen důraz na 
přístupy, jako jsou farmakogenomika a 
metody a modely in silico, in vitro (včetně 
alternativních pokusů na zvířatech) a in vivo 
a imunitní monitoring.

Or. fr

Odůvodnění

Tento proces zásadním způsobem přispívá k měření účinků terapií na imunitní systém. Určuje 
efektivitu terapií u autoimunitních chorob a chorob spojených s imunitním systémem. Rovněž 
umožňuje měřit bezpečnost léků pro imunitní systém.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 248
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 1

Shromaždování údajů ve velkém měřítku:
využívat vysoce výkonné technologie 
k vytváření údajů na objasnění funkce genů 
a genových výrobků a jejich vzájemného 
působení ve složitých sítích. Bude kladen 
důraz na: genomiku; proteonomiku; 
populační genetiku; srovnávací a 
funkcionální genomiku.

Shromaždování údajů ve velkém měřítku:
využívat vysoce výkonné technologie 
k vytváření údajů na objasnění funkce genů 
a genových výrobků a buněčných soustav,
jejich vzájemného působení ve složitých 
sítích a úlohy, kterou hrají v důležitých 
biologických procesech (tzn. v synaptické  a 
buněčné reorganizaci). Bude kladen důraz 
na: genomiku; proteonomiku; populační 
genetiku; srovnávací a funkcionální 
genomiku.

Or. it

Odůvodnění

Studie a počáteční výsledky šestého rámcového programu generovaly mnoho informací o 
genech a molekulách. Tato zjištění by měla být uplatněna na synaptické okruhy a složité 

    
1 Farmaceutika a biofarmaceutika.
1 Farmaceutika a biofarmaceutika.
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buněčné systémy, které  poskytují praktické příležitosti pro navázání na výsledky 6. RP a 
přenos těchto genetických a molekulárních dat pro účely vývoje léčby patologických stavů.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 249
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 1

Shromaždování údajů ve velkém měřítku:
využívat vysoce výkonné technologie 
k vytváření údajů na objasnění funkce genů 
a genových výrobků a jejich vzájemného 
působení ve složitých sítích. Bude kladen 
důraz na: genomiku; proteonomiku; 
populační genetiku; srovnávací a 
funkcionální genomiku.

Shromaždování údajů ve velkém měřítku:
využívat vysoce výkonné technologie 
k vytváření údajů na objasnění funkce genů 
a genových výrobků a jejich vzájemného 
působení ve složitých sítích a pro výzkum 
mutací zaměřený na protogenické nebo 
zakladatelské mutace. Bude kladen důraz 
na: genomiku; proteonomiku; populační 
genetiku; srovnávací a funkcionální 
genomiku.

Or. el

Odůvodnění

Je důležité zařadit výzkum mutací, které jsou základem mnoha genetických poruch.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 250
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 1

Shromaždování údajů ve velkém měřítku: 
využívat vysoce výkonné technologie 
k vytváření údajů na objasnění funkce genů 
a genových výrobků a jejich vzájemného 
působení ve složitých sítích. Bude kladen 
důraz na: genomiku; proteonomiku; 
populační genetiku; srovnávací a 
funkcionální genomiku.

Shromaždování údajů ve velkém měřítku: 
využívat vysoce výkonné technologie 
k vytváření údajů na objasnění funkce genů 
a genových výrobků a jejich vzájemného 
působení ve složitých sítích. Bude kladen 
důraz na: genomiku; svět RNA; 
proteonomiku; populační genetiku; 
srovnávací a funkcionální genomiku.

Or. en
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Odůvodnění

MikroRNA (miRNA) jsou základní a novou třídou tkáňově specifických regulatorních genů, 
které negativně regulují genovou expresi na posttranskripční úrovni a způsobují sníženou 
expresi proteinů kódovaných cílovými geny miRNA. Mnoho miRNA se nalézá na fragilních 
místech  a v jiných chromozomálních oblastech účastnících se zhoubného bujení. Kromě toho 
jsou v řadě tumorů buď vypuštěny nebo mutovány specifické  miRNA. Tato zjištění vedou k 
závěru, že miRNA hrají ústřední úlohu v rozvoji rakoviny a mohou se stát zásadním cílem 
vývoje inovačních druhů léčby v onkologii.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 251
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 3

Mozek a související choroby: lépe 
porozumět integrované struktuře a dynamice 
mozku, studovat mozkové choroby a hledat 
nové terapie. Důraz bude kladen na 
prozkoumání mozkových funkcí, a to od 
molekul k poznávání, a bude řešit 
problematiku neurologických a 
psychiatrických chorob a poruch, včetně 
regenerativních a obnovujících 
terapeutických přístupů.

Mozek a související choroby: lépe 
porozumět integrované struktuře a dynamice 
mozku, studovat mozkové choroby a hledat 
nové terapie. Důraz bude kladen na 
prozkoumání mozkových funkcí, a to od 
molekul k poznávání, a mozkových 
dysfunkcí, od synaptické činnosti po 
neurodegeneraci, také pomocí klinických 
nebo předklinických funkčních nebo 
molekulárních přístupů k zobrazování, a 
bude řešit problematiku neurologických a 
psychiatrických chorob a poruch, včetně 
regenerativních a obnovujících 
terapeutických přístupů.

Or. en

Odůvodnění

Zlepšení zdraví evropských občanů a zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu a 
podniků v oblasti zdraví při současném řešení globálních otázek zdraví, včetně vznikajících 
epidemií. Důraz bude kladen na translační výzkum (převádění základních objevů do 
klinických aplikací), vývoj a validaci nových terapií, metod pro zlepšení zdraví a prevenci 
nemocí, diagnostické nástroje a technologie, jakož i udržitelné a efektivní systémy zdravotní 
péče.
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Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 252
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 3

Mozek a související choroby: lépe 
porozumět integrované struktuře a dynamice 
mozku, studovat mozkové choroby a hledat 
nové terapie. Důraz bude kladen na 
prozkoumání mozkových funkcí, a to od 
molekul k poznávání, a bude řešit 
problematiku neurologických a 
psychiatrických chorob a poruch, včetně 
regenerativních a obnovujících 
terapeutických přístupů.

Mozek a související choroby: lépe 
porozumět integrované struktuře a dynamice 
mozku, studovat mozkové choroby a hledat 
nové terapie. Výzkum odchylek mezi muži a 
ženami ve stavbě a činnosti mozku, který by 
měl vyvinout léčby poruch jako je deprese, 
závislost a schizofrenie odlišené podle 
pohlaví. Výzkum kompaktních a výkonných 
elektronických systémů odvozených od 
nervové soustavy mozku, umožňujících 
transplantace náhradní sítnice, návrat 
zraku a vývoj robotických očí a jiných 
inteligentních smyslových systémů. Důraz 
bude kladen na prozkoumání mozkových 
funkcí, a to od molekul k poznávání, a bude 
řešit problematiku neurologických a 
psychiatrických chorob a poruch, včetně 
regenerativních a obnovujících 
terapeutických přístupů.

Or. el

Odůvodnění

Vědečtí pracovníci v oboru neurovědy objevili anatomické, chemické a funkční odlišnosti mezi 
mozky mužů a žen u určitých částí mozku spojených s řečí, pamětí, emocemi, prostorovým 
vnímáním, viděním, teplotou a reakcemi na stres. Tyto odchylky by mohly vysvětlit odlišnosti v 
chování mezi oběma pohlavími a další výzkum v této oblasti by tudíž mohl vést k léčbě 
neurologických poruch, například schizofrenie, závislosti a posttraumatických poruch, 
odlišené podle pohlaví.

Jakkoli jsou moderní počítače schopny provádět miliardy operací za sekundu, pokud jde 
například o rozlišení kresby nebo provedení určité formy vizuálního procesu, nejsou schopny 
konkurovat ani dítěti. Neuromorfické čipy schopné zachytit neurologické signály a stimuly již 
vykázaly působivé výsledky a umožnily vývoj plných náhradních sítnicových štěpů jako 
prostředku léčby určitých druhů slepoty.

Pozměňovací návrh, který předložili Herbert Reul, Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 253
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 4
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Lidský vývoj a stárnutí: lépe pochopit proces 
celoživotního vývoje a zdravého stárnutí. 
Důraz bude kladen na studium lidských a 
modelových systémů, včetně interakcí s 
faktory jako životní prostředí, chování či 
pohlaví.

Lidský vývoj a stárnutí: lépe pochopit proces 
celoživotního vývoje a zdravého stárnutí. 
Důraz bude kladen na studium lidských a 
modelových systémů, včetně interakcí s 
faktory jako životní prostředí, chování či 
pohlaví, jakož i na praktická technická 
řešení problémů denního života ve stáří.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 572 k návrhu zprávy Jerzyho Buzka 
o 7. rámcovém programu)

Pozměňovací návrh, který předložil Zbigniew Zaleski

Pozměňovací návrh 254
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 4

Lidský vývoj a stárnutí: lépe pochopit proces 
celoživotního vývoje a zdravého stárnutí. 
Důraz bude kladen na studium lidských a 
modelových systémů, včetně interakcí s 
faktory jako životní prostředí, chování či 
pohlaví.  

Lidský vývoj a stárnutí: lépe pochopit proces 
celoživotního vývoje a zdravého stárnutí. 
Důraz bude kladen na studium lidských a 
modelových systémů, včetně interakcí s 
faktory jako životní prostředí, chování či 
pohlaví, analýzu sociálního chování 
z hlediska neurovědy. 

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 511 k návrhu zprávy Jerzyho Buzka 
o 7. rámcovém programu)

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 255
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 4

• Lidský vývoj a stárnutí: lépe pochopit 
proces celoživotního vývoje a zdravého 
stárnutí. Důraz bude kladen na studium 
lidských a modelových systémů, včetně 
interakcí s faktory jako životní prostředí, 
chování či pohlaví.

• Lidský vývoj a stárnutí: lépe pochopit 
proces celoživotního vývoje a zdravého 
stárnutí. Důraz bude kladen na studium 
lidských a modelových systémů, včetně 
interakcí s faktory jako městské a přírodní 
životní prostředí, kultura, chování či 
pohlaví.
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Or. es

Odůvodnění

Lidský rozvoj by měl být analyzován v kontextu prostředí, ve kterém lidé žijí, a s ohledem na 
hmotné i nehmotné historické dědictví, které je obklopuje.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 256
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 4

Lidský vývoj a stárnutí: lépe pochopit proces 
celoživotního vývoje a zdravého stárnutí. 
Důraz bude kladen na studium lidských a
modelových systémů, včetně interakcí s 
faktory jako životní prostředí, chování či
pohlaví.

Lidský vývoj a stárnutí: lépe pochopit proces 
celoživotního vývoje a zdravého stárnutí. 
Důraz bude kladen na studium lidských, 
modelových a buněčných systémů, včetně 
interakcí s faktory jako životní prostředí, 
chování či pohlaví, od synaptické činnosti 
po neurodegeneraci, také pomocí 
klinických nebo předklinických funkčních 
nebo molekulárních přístupů k 
zobrazování.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 514 k návrhu zprávy Jerzyho Buzka 
o 7. rámcovém programu)

Odůvodnění

Buněčné modely poskytují pevnější platformu pro genomiku. ES požadovala, aby buněčné 
systémy v možných případech omezily užívání zvířecích modelů.

Pozměňovací návrh, který předložila Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 257
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 5a (nový)

Houbové infekce: důraz, zejména ve vztahu 
k cystické fibróze, bude kladen na 
epidemiologii, klinický dohled, diagnostiku 
i základnější výzkum patofyziologie 
houbových infekcí a nových terapeutických 
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cílů (tkáňová adherence a invazní 
mechanismy, mechanismy předcházející 
imunitní reakci hostitele). Zvláštní 
pozornost bude věnována léčbě houbových 
chorob, výzkumu přirozeně se vyskytujících 
látek nebo strukturálně analogických látek 
s potenciálně antifungicidními vlastnostmi 
a studiu mechanismů rezistence 
patogenních hub vůči současným 
antifungicidním lékům.

Or. fr

Odůvodnění

Infekční choroby nejsou omezeny na určité patogenní činitele. Houbové infekce by měly být 
zařazeny do rámcového programu na stejném základě jako infekce bakteriální nebo virové, se 
zvláštním důrazem na cystickou fibrózu a patologie spojené s imunodepresí.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 258
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 6 úvodní část

HIV/AIDS, malárie a tuberkulóza: HIV/AIDS, včetně výzkumu mikrobiocidů,
malárie a tuberkulóza:

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 259
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 6

HIV/AIDS, malárie a tuberkulóza: důraz 
bude kladen na rozvoj nových terapií, 
diagnostických nástrojů, preventivních 
očkovacích látek a chemických zábran 
přenosu chorob jako HIV mikrobicidy. 
Výzkum bude řešit problematiku těchto tří 
chorob na celosvětové úrovni, bude se však 

HIV/AIDS, malárie a tuberkulóza, spolu s 
ostatními potenciálně závažnými 
infekčními chorobami včetně sexuálně 
přenosných chorob: důraz bude kladen na 
rozvoj preventivních strategií a nových 
terapií, diagnostických nástrojů, 
preventivních očkovacích látek a 
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také zabývat specificky evropskými aspekty. 
Budou zdůrazněny předklinické a raně 
klinické výzkumné činnosti a případně je 
plánována (např. u očkovacích látek proti 
HIV/AIDS) spolupráce s celosvětovými 
iniciativami.

chemických zábran přenosu chorob jako 
HIV mikrobicidy. Výzkum bude řešit 
problematiku těchto tří chorob na 
celosvětové úrovni, bude se však také 
zabývat specificky evropskými aspekty. 
Budou zdůrazněny předklinické a raně 
klinické výzkumné činnosti a případně je 
plánována (např. u očkovacích látek proti 
HIV/AIDS) spolupráce s celosvětovými 
iniciativami.

Or. el

Odůvodnění

Určité potenciálně závažné infekční choroby mohou být sexuálně přenosné, například 
chlamydie, které nejsou odpovědné za neplodnost a ektopická těhotenství, ale na globální 
úrovni jsou hlavní příčinou slepoty, které lze předejít, a jsou i možným faktorem přispívajícím 
k srdečním poruchám.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 260
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 7a (nový)

Translační výzkum antikoncepčních 
prostředků pro muže.

Or. en

Odůvodnění

Věda a výzkum mohou přispět k rovnosti mužů a žen. V této souvislosti je zásadní přispět k 
vývoji antikoncepce pro muže. Dosud jsou za antikoncepci odpovědné většinou ženy – a ženy 
jsou také postiženy souvisejícími zdravotními riziky. Ženy často nemohou se svými sexuálními 
partnery rovnocenně rozhodovat o metodách antikoncepce, například používání kondomů.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 261
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 7b (nový)

Autoimunitní choroby: důraz bude kladen 
na etiologii chorob (zejména revmatoidní 
artritidu, Sjögrenův syndrom, roztroušenou 
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sklerózu, diabetes se závislostí na inzulinu 
a systémový lupus erytematodes), včetně 
příčin spojených s životním prostředím a 
příčin genetických, a na jejich diagnózu, 
prevenci a léčbu.

Or. en

Odůvodnění

Autoimunitní choroby se stávají velkou hrozbou pro veřejné zdraví v Evropě, kde takovou 
chorobou trpí  5% obyvatel (z toho většina žen). I přesto, že v poslední době lékařský výzkum 
pokročil, stále jsme neobjasnili příčiny chybné funkce některých lidských autoimunitních 
soustav. Dosáhli jsme kritického bodu, kdy je nutné dále podporovat výzkum etiologie 
autoimunitních chorob, pokud chceme toto utrpení zastavit.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 262
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 8

Rakovina: důraz bude kladen na etiologii 
choroby; identifikaci a validaci specifických 
cílů léčiv a biologických markerů, které 
napomáhají při prevenci, rané diagnóze a 
léčbě; a při posuzování účinnosti 
prognostických, diagnostických a 
terapeutických zásahů.

Rakovina: důraz bude kladen na etiologii 
choroby i na epidemiologický výzkum; 
identifikaci a validaci specifických cílů léčiv 
a biologických markerů, které napomáhají 
při prevenci, rané diagnóze a léčbě; a při 
posuzování účinnosti prognostických, 
diagnostických a terapeutických zásahů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 263
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbody 8 a 8a (nový)

Rakovina: důraz bude kladen na etiologii 
choroby; identifikaci a validaci specifických 
cílů léčiv a biologických markerů, které 
napomáhají při prevenci, rané diagnóze a 
léčbě; a při posuzování účinnosti 
prognostických, diagnostických a 

Rakovina: důraz bude kladen na etiologii 
choroby; identifikaci a validaci specifických 
cílů léčiv a biologických markerů, i s 
využitím neinvazivních přístupů in vivo, 
které napomáhají při prevenci, rané diagnóze 
a léčbě; a při posuzování účinnosti 
prognostických, diagnostických a 
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terapeutických zásahů. terapeutických zásahů.

Degenerativní poruchy spojené s věkem. 
Činnosti se zaměří na molekulární 
mechanismy, které jsou základem stále 
častějších degenerativních chorob, se 
zvláštní pozorností věnovanou struktuře a 
funkci zúčastněných bílkovin, buněčnému 
stresu a proteotoxicitě.

Or. en

Odůvodnění

Degenerativní poruchy spojené s věkem.

Díky prodloužené předpokládané délce života v západních zemích se degenerativní choroby 
jako je Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc a systémové amyloidózy stávají velkým 
problémem. Jejich pomalý a progresivní průběh představuje rozsáhlý sociální problém a 
dramaticky ovlivňuje kvalitu života pacientů i příbuzných. Charakteristickým společným 
rysem těchto nemocí je přítomnost „špatně sbalených“/mutovaných proteinů. Primárním 
cílem pro výzkum bioléků je tedy stanovit patogenní úlohu špatně sbalených proteinů pro 
pochopení nástupu nemoci a vývoj nových terapeutických strategií.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 264
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 9

Kardiovaskulární choroby: důraz bude 
kladen na diagnózu, prevenci, léčbu a 
monitorování srdečních a cévních chorob 
(včetně vaskulárních aspektů mozkové 
mrtvice) pomocí rozsáhlých víceoborových 
přístupů.

Kardiovaskulární choroby: důraz bude 
kladen na diagnózu, prevenci, léčbu a 
monitorování srdečních a cévních chorob 
(včetně vaskulárních aspektů mozkové 
mrtvice) pomocí rozsáhlých víceoborových 
přístupů. Zvláštní důraz bude kladen na 
kardiovaskulární změny během procesu 
stárnutí.

Or. en

Odůvodnění

Kardiovaskulární choroby stále představují jednu z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti v 
západních zemích. I přes vývoj účinné terapie pro akutní případy chronické choroby jako 
arterioskleróza a srdeční nedostatečnost stále čekají na úspěšnou léčbu. Vývoj nové 
diagnostiky, nových testů schopných předpovídat riziko u dané skupiny obyvatel, a nových 
druhů léčby odvozených od výzkumu molekulárních mechanismů těchto nemocí, by měly vést 
ke značnému zlepšení tohoto závažného zdravotního problému s následnými sociálními a 
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hospodářskými přínosy. 

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 265
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 10

Diabetes a obezita: v prvním případě bude 
kladen důraz na etiologie různých typů 
diabetu a na jejich prevenci a léčení. 
V druhém případě se zdůrazní víceoborové 
přístupy zahrnující genetiku, životní cyklus a 
epidemiologii.

Diabetes, obezita a nefropatie: u diabetu 
bude kladen důraz na etiologie různých typů 
diabetu a na jejich prevenci a léčení. 
V případě obezity se zdůrazní víceoborové 
přístupy zahrnující genetiku, životní cyklus a 
epidemiologii. U diabetické nefropatie bude 
důraz kladen na včasnou diagnózu a 
prevenci progrese nemoci ledvin pomocí 
terapeutických strategií využívajících 
inovační léky a molekulární přístupy.

Or. it

Odůvodnění

Obezita, diabetes a nefropatie jsou úzce spojené zdravotní stavy, jejichž výskyt exponenciálně 
narůstá. Diabetická nefropathie je kromě toho spojena s kardiovaskulární chorobou. Dnes je 
možné nefropatii předcházet, což je přínosné pro pacienty a mohlo by to snížit náklady na 
zdravotnictví v celém světě.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 266
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 10

Diabetes a obezita: v prvním případě bude 
kladen důraz na etiologie různých typů 
diabetu a na jejich prevenci a léčení. 
V druhém případě se zdůrazní víceoborové 
přístupy zahrnující genetiku, životní cyklus a 
epidemiologii.

Diabetes a obezita: v prvním případě bude 
kladen důraz na etiologie různých typů 
diabetu a na jejich prevenci a léčení, které 
zahrnuje terapii formou buněčných 
náhrad. V druhém případě se zdůrazní 
víceoborové přístupy zahrnující genetiku, 
biochemii a fyziologii (hodnocenou pomocí 
neinvazivních přístupů jako je molekulární 
a funkční zobrazování), životní cyklus a 
epidemiologii. U diabetu i obezity bude 
kladen důraz na nemoci mladistvých a 
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faktory působící v dětství.

Or. en

Odůvodnění

Buněčné zobrazování, s pečlivým sledováním osudu a funkce buněk je prvořadou prioritou v 
oblasti buněčných transplantací (kmenových buněk) a v předklinické fázi několika chorob.

Náhrada buněk je v současné době jediný postup, který vede k plné nezávislosti na inzulinu u 
diabetu 1. typu. Vývoj občasných zkoušek v dětství, které by měly předcházet diabetu/léčit  
diabetes 1. typu, je prvořadou prioritou výzkumu souvislostí diabetu 1. typu.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 267
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 12

Další chronické choroby: důraz bude kladen 
na nesmrtící choroby s velkým dopadem na 
kvalitu života ve stáří jako pohybové či 
smyslové zhoršení či jiné chronické choroby 
(např. revmatické choroby).

Další chronické choroby: důraz bude kladen 
na nesmrtící choroby s velkým dopadem na 
kvalitu života ve stáří jako pohybové či 
smyslové zhoršení či jiné chronické choroby 
(např. revmatické choroby, demence, 
neurodegenerativní choroby).

Or. en

Odůvodnění

Evropa vstupuje do období zrychleného stárnutí obyvatel.

Protože více a více lidí žije déle, počet lidí ovlivněných nemocemi stárnutí včetně 
Alzheimerovy nemoci (AN), bude nadále narůstat a v současné době se odhaduje, že téměř 
polovina všech lidí ve věku 85 let a starších trpí určitou formou demence. Vzhledem k našemu 
stárnoucímu obyvatelstvu rozměr AN jako evropského zdravotního problému trvale narůstá. 
Proto se tato nemoc stává naléhavou výzkumnou prioritou.

Intervence, které by mohly pozdržet nástup AN a jiných forem demence by měly nezměrný 
kladný dopad na veřejné zdraví, protože by značně snížily počet lidí trpících touto nemocí. 
Tím by se pak snížily sociální, osobní a finanční náklady spojené s péčí o tyto lidi.
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Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 268
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 12

Další chronické choroby: důraz bude kladen 
na nesmrtící choroby s velkým dopadem na 
kvalitu života ve stáří jako pohybové či 
smyslové zhoršení či jiné chronické choroby 
(např. revmatické choroby).

Další chronické choroby: důraz bude kladen 
na nesmrtící choroby s velkým dopadem na 
kvalitu života ve stáří jako pohybové či 
smyslové zhoršení či jiné chronické choroby 
(např. revmatické choroby a osteoporóza).

Or. de

Odůvodnění

Osteoporóza dosáhla epidemických rozměrů, jak dokazuje skutečnost, že v dnešní době jedna 
ze tří žen – a pouze jeden z pěti mužů – utrpěla v průběhu svého života alespoň jednu 
zlomeninu kosti související s osteoporózou. Odpovídající nárůst výzkumu je tudíž nutný.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 269
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 12

Další chronické choroby: důraz bude kladen 
na nesmrtící choroby s velkým dopadem na 
kvalitu života ve stáří jako pohybové či 
smyslové zhoršení či jiné chronické choroby 
(např. revmatické choroby).

Další chronické choroby: důraz bude kladen 
na nesmrtící choroby s velkým dopadem na 
kvalitu života ve stáří jako pohybové či 
smyslové zhoršení či jiné chronické choroby 
(např. revmatické choroby), například 
revmatoidní artritida.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zahrnout do rámcového programu nemoci jako je revmatoidní artritida. Důležitost 
výzkumu revmatických onemocnění byla zdůrazněna přijetím písemné deklarace č. 389 ze dne 
13. 10. 2005 (postup podle pravidla 116 jednacího řádu).

Pozměňovací návrh, který předložila Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 270
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 
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pro lidské zdraví“ podbod 12

Další chronické choroby: důraz bude kladen 
na nesmrtící choroby s velkým dopadem na 
kvalitu života ve stáří jako pohybové či 
smyslové zhoršení či jiné chronické choroby 
(např. revmatické choroby).

Další chronické choroby: důraz bude kladen 
na nesmrtící choroby s velkým dopadem na 
kvalitu života ve stáří jako pohybové či 
smyslové zhoršení či jiné chronické, 
zejména zánětlivé choroby (např. 
revmatické choroby).

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné zahrnout odkaz na zánětlivé choroby. Mnoho závažných chorob má zánětlivou 
složku, například ateroskleróza, chronická bronchitida a autoimunitní choroby.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 271
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 12a (nový)

Paliativní medicína: léčba bolesti a 
symptomatická terapie dosud neléčitelných 
chorob, která má co nejúčinněji potlačit 
pacientovy symptomy.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho nemocí nebude v dalších sedmi až osmi letech léčitelných. I po skončení 7. RP budou 
lidé umírat na nemoci. Cílem paliativní medicíny je bojovat s utrpením, zejména s bolestí, ale 
i s jinými symptomy jako je žízeň, svědění a nevolnosti, pokud již s nemocí samotnou nelze 
bojovat kauzálně.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 272
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 12b (nový)

Jiné choroby: respirační choroby, 
zanedbávané choroby a studie obyvatelstva 
vyšetřující nové rizikové faktory.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 273
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 12c (nový)

Výzkum regenerace tkání: zvláštní 
pozornost bude věnována výzkumu 
regenerace tkání, například pokožky a 
srdečních tkání, jehož cílem je pochopit 
mechanismy regenerativních procesů a 
určit inovační přístupy genové a buněčné 
terapie.

Or. en

Odůvodnění

V posledních letech se nahromadily experimentální důkazy prokazující výskyt kmenových 
buněk a regenerace tkání (ač omezené) v tkáních, o kterých se dříve soudilo, že tuto schopnost 
nemají, například v mozku a srdci.

Bude nanejvýš důležité podpořit výzkum v této oblasti a udržet tak náskok, který v současné 
době Evropa má oproti konkurenčním zemím. Dosažení molekulárního pochopení regenerace 
tkání u savců brzy povede k novým protokolům buněčné terapie pro běžné choroby, dosud 
spojené s vysokou úmrtností a nemocností a následnými vysokými sociálními a ekonomickými 
náklady. Kromě toho bude výzkum v této oblasti stimulovat vývoj nových biomateriálů, které 
rovněž představují zásadní oblast biomedicínského výzkumu.

Pozměňovací návrh, který předložil Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 274
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 2 „Translační výzkum 

pro lidské zdraví“ podbod 12d (nový)

Platformy zdravotní péče: pro šíření 
osvědčených postupů a výměnu 
odborníků.

Or. en
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(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 581 k návrhu zprávy Jerzyho Buzka 
o 7. rámcovém programu)

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 275
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 12e (nový)

Alternativní strategie testování a metody 
nevyužívající zvířata 
Intenzivnější výzkum v oblasti vývoje a 
ověření alternativ testování na zvířatech. 
Vypracovat a ověřit alternativní strategie 
testování, a zejména metody nevyužívající 
zvířata pro testování humánních a zvířecích 
vakcín, testování toxikologické a 
farmaceutické bezpečnosti a jiné oblasti 
výzkumu. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat náhradě využívání zvířecích 
primátů.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 583 + ENVI 45 k návrhu zprávy 
Jerzyho Buzka o 7. rámcovém programu)

Pozměňovací návrh, který předložil Peter Liese

Pozměňovací návrh 276
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 12f (nový)

Léčiva pro pediatrické využití

Zajistit pobídky pro podporu výzkumu a 
vývoje a dostupnosti léčiv pro pediatrické 
využití, se zaměřením na látky, u kterých 
vypršela patentová  ochrana nebo ochrana 
údajů.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 529 k návrhu zprávy Jerzyho Buzka 
o 7. rámcovém programu)
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Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 277
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 3 „Optimalizace 

poskytování zdravotní péče občanům Evropy“ odrážka 1

- Zlepšené posilování zdraví a prevence proti 
chorobám: poskytovat důkazy pro lepší 
opatření v oblasti veřejného zdraví 
z hlediska životního stylu a zásahů na 
různých úrovních v různých souvislostech. 
Důraz bude kladen na hlavní zdravotní 
faktory a na to, jak jsou vzájemně 
propojeny na úrovni jednotlivce i na úrovni 
společnosti (například dieta, stres, tabák a 
jiné látky, fyzické činnosti, kulturní 
kontext, sociálně-hospodářské nebo 
environmentální faktory). Zejména bude 
řešena otázka duševního zdraví z hlediska 
celého životního cyklu.

- Zlepšené posilování zdraví a prevence proti 
chorobám: pokud možno v rámci tohoto 
tématu by měly být prováděny programy 
lékařského informování, které by zlepšily  
chápání zdravotních rizik a možných 
lékařských zásahů a behaviorálních postojů 
pro zlepšení zdraví veřejnosti i jednotlivce. 
Obtíže ve vztahu pacient – lékař, zejména 
potřeba pacienta získávat úplnější a 
srozumitelnější informace o svých obtížích 
a způsobu jejich řešení, jsou stále jednou z 
hlavních překážek kladného a otevřeného 
vnímání otázek týkajících se zdraví. 
Zlepšení komunikace a budování důvěry je 
nezbytným základem, na kterém lze budovat 
podporu zdraví a prevenci chorob.

Or. en

Odůvodnění

Lékařské informace se stávají neobyčejně mocným nástrojem pro omezení lékařských chyb i 
nákladů nemoci. V době internetu jsou vysoce technicky podrobné lékařské informace 
dostupné komukoli, bez ohledu na to, zda tato osoba má vhodné znalosti k tomu, aby s těmito 
informacemi správně naložila. Určení protokolů nástrojů komunikačních systémů, které zlepší 
chápání lékařských pojmů a lékařských problémů, značně přispěje k celkové správě 
zdravotnictví v Evropě.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 278
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 3 „Optimalizace 

poskytování zdravotní péče občanům Evropy“ odrážka 1a (nová)

– Výzkum kritických otázek hodnocení 
rizik, například: 1) hodnocení expozice u 
vyráběných nanočástic; 2)  toxikologie 
vyráběných nanočástic; 3) schopnost 
extrapolovat toxicitu vyráběných 
nanočástic pomocí existujících 
toxikologických databází částic a vláken; 4) 
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environmentální a biologický život, 
doprava, stálost a transformace vyráběných 
nanočástic; 5) recyklovatelnost a celková 
udržitelnost vyráběných nanomateriálů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 279
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 3 „Optimalizace 

poskytování zdravotní péče občanům Evropy“ odrážka 2

- Převádění klinického výzkumu do klinické 
praxe, včetně lepšího využití léčivých 
prostředků, a vhodné využití behaviorálních 
a organizačních zásahů a zdravotních terapií 
a technologií. Zvláštní důraz bude kladen na 
bezpečnost pacientů: na určení nejlepší 
klinické praxe; na porozumění 
rozhodovacího procesu v klinickém 
prostředí v rámci základní i specializované 
zdravotnické péče; a na podporu uplatňování 
lékařství založeného na důkazech a na 
posílení postavení pacienta. Důraz bude 
kladen na srovnávací analýzy jednotlivých 
strategií; na zkoumání výstupů z různých 
zásahů včetně léčivých prostředků, a to s 
ohledem na farmakovigilanční důkazy, 
specifika jednotlivých pacientů (např. 
genetická vnímavost, věk, pohlaví a 
dodržování lékařských pokynů) a 
hospodárnost.

- Převádění klinického výzkumu do klinické 
praxe, včetně lepšího využití léčivých 
prostředků (například s cílem vyhnout se 
rozvoji rezistence proti antibiotikům) a 
vhodné využití behaviorálních a 
organizačních zásahů a zdravotních terapií a 
technologií. Zvláštní důraz bude kladen na 
bezpečnost pacientů: na určení nejlepší 
klinické praxe; na porozumění 
rozhodovacího procesu v klinickém 
prostředí v rámci základní i specializované 
zdravotnické péče; a na podporu uplatňování 
lékařství založeného na důkazech a na 
posílení postavení pacienta. Důraz bude 
kladen na srovnávací analýzy jednotlivých 
strategií; na zkoumání výstupů z různých 
zásahů včetně léčivých prostředků, a to s 
ohledem na farmakovigilanční důkazy, 
specifika jednotlivých pacientů (např. 
genetická vnímavost, věk, pohlaví a 
dodržování lékařských pokynů) a 
hospodárnost.

Or. de

Odůvodnění

Rezistence vůči antibiotikům je v průmyslových západních zemích stále vážnější problém. 
Způsobuje mnoho úmrtí a vyvolává velmi vysoké náklady na zdravotnické služby.
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Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 280
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 3 „Optimalizace 

poskytování zdravotní péče občanům Evropy“ odrážka 2

- Převádění klinického výzkumu do klinické 
praxe, včetně lepšího využití léčivých 
prostředků, a vhodné využití behaviorálních 
a organizačních zásahů a zdravotních terapií 
a technologií. Zvláštní důraz bude kladen na 
bezpečnost pacientů: na určení nejlepší 
klinické praxe; na porozumění 
rozhodovacího procesu v klinickém 
prostředí v rámci základní i specializované 
zdravotnické péče; a na podporu uplatňování 
lékařství založeného na důkazech a na 
posílení postavení pacienta. Důraz bude 
kladen na srovnávací analýzy jednotlivých 
strategií; na zkoumání výstupů z různých 
zásahů včetně léčivých prostředků, a to s 
ohledem na farmakovigilanční důkazy, 
specifika jednotlivých pacientů (např. 
genetická vnímavost, věk, pohlaví a 
dodržování lékařských pokynů) a 
hospodárnost.

- Převádění klinického výzkumu do klinické 
praxe, včetně lepšího využití léčivých 
prostředků, a vhodné využití behaviorálních 
a organizačních zásahů a zdravotních terapií 
a technologií. Zvláštní důraz bude kladen na 
bezpečnost pacientů: na určení nejlepší 
klinické praxe; na porozumění 
rozhodovacího procesu v klinickém 
prostředí v rámci základní i specializované 
zdravotnické péče; na podporu uplatňování 
lékařství založeného na důkazech a na 
posílení postavení pacienta; a na vývoj a 
systematické uplatňování zásahů, které 
mají zvýšit osobní a sociální autonomii 
pacienta. Důraz bude kladen na srovnávací 
analýzy jednotlivých strategií; na zkoumání 
výstupů z různých zásahů včetně léčivých 
prostředků, a to s ohledem na 
farmakovigilanční důkazy, specifika 
jednotlivých pacientů (např. genetická 
vnímavost, věk, pohlaví a dodržování 
lékařských pokynů) a hospodárnost.

Or. it

Odůvodnění

Kvalita života pacientů je úzce spojena se stupněm jejich autonomie, který by proto měl být 
zahrnut mezi cíle týkající se optimalizace poskytování zdravotní péče pro občany Evropy.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 281
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 3 „Optimalizace 

poskytování zdravotní péče občanům Evropy“ odrážka 3

- Kvalita, solidarita a udržitelnost systémů 
zdravotnictví; poskytovat zemím základ pro 
to, aby mohly upravit své zdravotnické 
systémy podle zkušeností jiných zemí a 
s ohledem na význam vnitrostátních 

- Kvalita, solidarita a udržitelnost systémů 
zdravotnictví; poskytovat zemím základ pro 
to, aby mohly upravit své zdravotnické 
systémy podle zkušeností jiných zemí a 
s ohledem na význam vnitrostátních 
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kontextů a populačních charakteristik 
(stárnutí, mobilita, migrace, vzdělání, 
sociálně-ekonomický status a měnící se svět 
práce atd.). Důraz bude kladen na 
organizační, finanční a regulační aspekty 
systémů zdravotnictví, na jejich provádění a 
výstupy z hlediska hospodárnosti, účinnosti 
a spravedlnosti. Zvláštní důraz bude kladen 
na otázky investic a lidských zdrojů.

kontextů a populačních charakteristik 
(stárnutí, mobilita, migrace, vzdělání, 
sociálně-ekonomický status a měnící se svět 
práce atd.). Přístup znevýhodněných 
obyvatel včetně zdravotně postižených ke 
zdravotní péči. Důraz bude kladen na 
organizační, finanční a regulační aspekty 
systémů zdravotnictví, na jejich provádění a 
výstupy z hlediska hospodárnosti, účinnosti 
a spravedlnosti. Zvláštní důraz bude kladen 
na otázky investic a lidských zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba provádět výzkum toho, jak se zdravotní péče dostává ke znevýhodněným skupinám.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 282
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 3 „Optimalizace 

poskytování zdravotní péče občanům Evropy“ odrážka 3a (nová)

– Využití a možné přínosy doplňkové a 
alternativní medicíny: určit úspěšné zásahy 
v doplňkové a alternativní medicíně pro 
zlepšení zdraví evropských občanů.

Or. en

Odůvodnění

Občané EU ve své zdravotní péči ve stále větší míře využívají metody doplňkové a alternativní 
medicíny, ačkoli tyto metody nezískávají žádné významné financování výzkumu. Metody 
doplňkové a alternativní medicíny by měly být systematicky zkoumány jako možná odpověď 
na rychle narůstající problém antimikrobiální rezistence.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 283
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Činnosti“  podbod 3 „Optimalizace 

poskytování zdravotní péče občanům Evropy“ odrážka 3b (nová)
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– Translační výzkum chorob 
způsobovaných stresovými faktory 
spojenými s životním prostředím a prací, 
například astmatu a alergií.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 284
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Zdraví“ bod „Mezinárodní spolupráce“  odst. 1

Mezinárodní spolupráce je nedílnou 
součástí tématu a má obzvláštní význam pro 
oblasti, které se zabývají celosvětovými 
zdravotními problémy, jako jsou odolnost 
vůči antimikrobiálním léčivým přípravkům, 
HIV/AIDS, malárie, tuberkulóza a vznikající 
pandemie. To může rovněž zahrnovat 
stanovení priorit v souvislosti s jinými 
mezinárodními iniciativami, jako je např. 
„Global HIV Vaccine Enterprise“ 
(Celosvětová iniciativa pro očkování proti 
HIV). Za podmínky konsolidace 
dlouhodobého udržitelného partnerství v 
klinickém výzkumu mezi Evropou a 
rozvojovými zeměmi bude poskytnuta další 
podpora Partnerství mezi evropskými a 
rozvojovými zeměmi pro klinické zkoušky 
(EDCTP), a to v reakci na jeho výsledky a 
budoucí potřeby. Program EDCTP zůstane 
zaměřen na pokročilé klinické testování na 
rozvoj nových očkovacích látek, 
mikrobicidů a léčiv proti třem chorobám 
v subsaharské Africe.

Mezinárodní spolupráce se musí zaměřit na 
dvě priority, jmenovitě: spolupráce s 
rozvinutými zeměmi na specifických 
tématech společného zájmu, přednostně 
témata spojená s tímto prioritním tématem; 
a spolupráce s rozvojovými zeměmi v 
souvislosti s celosvětovými zdravotními 
problémy, jako jsou odolnost vůči 
antimikrobiálním léčivým přípravkům, 
HIV/AIDS, malárie, tuberkulóza a vznikající 
pandemie. To může rovněž zahrnovat 
stanovení priorit v souvislosti s jinými 
mezinárodními iniciativami, jako je např. 
„Global HIV Vaccine Enterprise“ 
(Celosvětová iniciativa pro očkování proti 
HIV). Za podmínky externího vědeckého a 
technického hodnocení a stanoviska 
programového výboru a konsolidace 
dlouhodobého udržitelného partnerství v 
klinickém výzkumu mezi Evropou a 
rozvojovými zeměmi, za podmínky 
hodnocení získaných výsledků a provedené 
práce bude poskytnuta další podpora 
Partnerství mezi evropskými a rozvojovými 
zeměmi pro klinické zkoušky (EDCTP), a to 
v reakci na jeho výsledky a budoucí potřeby. 
Program EDCTP zůstane zaměřen na 
pokročilé klinické testování na rozvoj 
nových očkovacích látek, mikrobicidů a 
léčiv proti třem chorobám v subsaharské 
Africe.



PE 374.083v01-00 66/93 AM\614619CS.doc
Externí překlad

CS

Or. es

Odůvodnění

Rozšiřuje starý pozměňovací návrh 59. Platforma klinických zkoušek má velký význam, ale 
její současný stupeň efektivity a způsob práce je spíše diskutabilní. Měla by nadále 
pokračovat v práci, ale až po vyřešení problémů.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 285
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“ bod „Cíl“

Vybudování evropského znalostního 
biologického hospodářství propojením vědy, 
průmyslu a jiných účastníků pro využití 
nových a vznikajících výzkumných 
příležitostí, které se zaměřují na sociální a 
hospodářské výzvy: rostoucí poptávka po 
bezpečnějších, zdravějších a kvalitnějších 
potravinách, a to s ohledem na dobré životní 
podmínky zvířat a na venkovské souvislosti; 
udržitelná produkce a využívání 
obnovitelných biologických zdrojů; rostoucí 
riziko epizootických a zoonotických chorob 
a poruch souvisejících s potravinami; hrozby 
pro udržitelnost a bezpečnost zemědělské a 
rybářské produkce plynoucí zejména ze 
změny klimatu.

Vybudování evropského znalostního 
biologického hospodářství propojením vědy, 
průmyslu a jiných účastníků pro zkoumání 
způsobu, jak lze dosáhnout cílů budoucího 
trvale udržitelného zemědělství bezpečně, s 
nízkými náklady a v souladu s životním 
prostředím, a pro využití nových a 
vznikajících výzkumných příležitostí, které 
se zaměřují na sociální a hospodářské výzvy: 
rostoucí poptávka po bezpečnějších, 
zdravějších a kvalitnějších potravinách, a to 
s ohledem na dobré životní podmínky zvířat 
a na venkovské souvislosti; udržitelná 
produkce a využívání obnovitelných 
biologických zdrojů; rostoucí riziko 
epizootických a zoonotických chorob a 
poruch souvisejících s potravinami; hrozby 
pro udržitelnost a bezpečnost zemědělské a 
rybářské produkce plynoucí zejména ze 
změny klimatu; a zvýšená poptávka po 
vysoce jakostních potravinách s ohledem 
na blaho zvířat a prostředí venkova.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 286
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“ bod „Přístup“ 

odst. 1

Toto téma posílí vědomostní základnu, Toto téma posílí vědomostní základnu, 
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poskytne inovace a politickou podporu pro 
budování a rozvoj evropského znalostního 
biologického hospodářství (EZBH). Výzkum 
se zaměří na udržitelné řízení, produkci a 
využívání biologických zdrojů, a to zejména 
prostřednictvím biologických věd a 
biotechnologie a sblížením se s jinými 
technologiemi, aby byly z evropských 
odvětví zemědělství, rybářství, akvakultury, 
potravinářství, zdravotnictví, lesnictví a 
s ním souvisejících odvětví získávány nové, 
ekologicky efektivní a konkurenceschopné 
produkty. Výzkum výrazně přispěje
k provádění a formulaci politik a právních 
předpisů EU a bude konkrétně řešit či 
podporovat: společnou zemědělskou 
politiku; otázek zemědělství a obchodu; 
předpisů v oblasti bezpečnosti potravin; 
standardy Společenství pro zdraví, tlumení 
chorob a dobré životní podmínky zvířat; 
životní prostředí a biologickou rozmanitost; 
strategii EU v lesnictví; a společnou 
rybářskou politiku zaměřenou na zajištění 
udržitelného rozvoje rybolovu a 
akvakultury. V rámci výzkumu se rovněž 
bude usilovat o rozvoj nových i stávajících 
ukazatelů na podporu analýz, rozvoje a 
monitorování těchto politik.

poskytne inovace a politickou podporu pro 
budování a rozvoj evropského znalostního 
biologického hospodářství (EZBH). Výzkum 
se zaměří na udržitelné řízení, produkci a 
využívání biologických zdrojů, a to zejména 
prostřednictvím biologických věd a 
biotechnologie a sblížením se s jinými 
technologiemi, aby byly z evropských 
odvětví zemědělství, rybářství, akvakultury, 
potravinářství, zdravotnictví, lesnictví a 
s ním souvisejících odvětví získávány nové, 
ekologicky efektivní a konkurenceschopné 
produkty. Výzkum by po konzultaci s 
ostatními zúčastněnými subjekty, například 
organizacemi na ochranu životního 
prostředí nebo spotřebitelů, a po zvážení 
jejich názorů, mohl výrazně přispět 
k provádění a formulaci politik a právních 
předpisů EU a bude konkrétně řešit či 
podporovat: společnou zemědělskou 
politiku; otázek zemědělství a obchodu; 
předpisů v oblasti bezpečnosti potravin; 
standardy Společenství pro zdraví, tlumení 
chorob a dobré životní podmínky zvířat; 
životní prostředí a biologickou rozmanitost; 
strategii EU v lesnictví; a společnou 
rybářskou politiku zaměřenou na zajištění 
udržitelného rozvoje rybolovu a 
akvakultury. V rámci výzkumu se rovněž 
bude usilovat o rozvoj nových i stávajících 
ukazatelů na podporu analýz, rozvoje a 
monitorování těchto politik.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložily Eluned Morgan, Glenys Kinnock

Pozměňovací návrh 287
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“ bod „Přístup“ 

odst. 2

Zemědělsko-potravinářské průmyslové 
odvětví, které tvoří z 90 % malé a střední 
podniky, bude mít obzvláštní užitek z mnoha 

Zemědělsko-potravinářské průmyslové 
odvětví, které tvoří z 90 % malé a střední 
podniky, bude mít obzvláštní užitek z mnoha 
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výzkumných činností, včetně činností 
cíleného šíření a přenosu technologií, a to 
konkrétně pokud jde o integraci a využívání 
pokročilých ekologicky efektivních 
technologií, metodologií a postupů a rozvoj 
norem. Očekává se, že špičkové 
technologické objevy v biotechnologii, 
nanotechnologii a v informačním a 
komunikačním odvětví výrazně přispějí 
k pěstování rostlin, zlepšené ochraně plodin 
a rostlin, pokročilým technologiím na 
detekci a monitorování, a zajistí tak 
bezpečnost a jakost potravin a nových 
průmyslových biologických procesů.

výzkumných činností, včetně činností 
cíleného šíření a přenosu technologií, a to 
konkrétně pokud jde o integraci a využívání 
pokročilých ekologicky efektivních 
technologií, metodologií a postupů a rozvoj 
norem. Očekává se, že špičkové 
technologické objevy v biotechnologii, 
nanotechnologii a v informačním a 
komunikačním odvětví výrazně přispějí 
k pěstování rostlin,
zlepšené ochraně plodin a rostlin, 
pokročilým technologiím na detekci a 
monitorování, a zajistí tak bezpečnost a 
jakost potravin a nových průmyslových 
biologických procesů.
Žádné financování z rámcového programu 
by nemělo být vynaloženo na vývoj 
geneticky modifikovaných plodin (GM).

Or. en

Odůvodnění

Protože účinky geneticky modifikovaných plodin na lidské zdraví a životní prostředí dosud 
nejsou známé, nemělo by být žádné financování Společenství určeno na vývoj takových plodin.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 288
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“ bod „Přístup“ 

odst. 2

Zemědělsko-potravinářské průmyslové 
odvětví, které tvoří z 90 % malé a střední 
podniky, bude mít obzvláštní užitek z mnoha 
výzkumných činností, včetně činností 
cíleného šíření a přenosu technologií, a to 
konkrétně pokud jde o integraci a využívání 
pokročilých ekologicky efektivních 
technologií, metodologií a postupů a rozvoj 
norem. Očekává se, že špičkové 
technologické objevy v biotechnologii, 
nanotechnologii a v informačním a 
komunikačním odvětví výrazně přispějí 
k pěstování rostlin, zlepšené ochraně plodin 

Jak lze pozorovat především v malých 
průmyslových oborech, zemědělsko-
potravinářské průmyslové odvětví, které 
tvoří z 90 % malé a střední podniky, bude 
mít obzvláštní užitek z mnoha výzkumných 
činností, včetně činností cíleného šíření a 
přenosu technologií, a to konkrétně pokud 
jde o integraci a využívání pokročilých 
ekologicky efektivních technologií, 
metodologií a postupů a rozvoj norem.
Očekává se, že špičkové technologické 
objevy v biotechnologii, nanotechnologii a 
v informačním a komunikačním odvětví 
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a rostlin, pokročilým technologiím na 
detekci a monitorování, a zajistí tak 
bezpečnost a jakost potravin a nových 
průmyslových biologických procesů.

výrazně přispějí k pěstování rostlin, zlepšené 
ochraně plodin a rostlin, pokročilým 
technologiím na detekci a monitorování, a 
zajistí tak bezpečnost a jakost potravin a 
nových průmyslových biologických procesů. 

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 596 k návrhu zprávy Jerzyho Buzka 
o 7. rámcovém programu)

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 289
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“ bod „Přístup“ 

odst. 3

Řada evropských technologických 
platforem, které pokrývají oblasti genomiky 
rostlin a biotechnologie, lesnictví a 
průmyslových odvětví založených na 
lesnictví, globálního zdraví zvířat, chovu 
hospodářských zvířat, potravinové, 
akvakulturní a průmyslové biotechnologie, 
bude přispívat ke stanovování společných 
priorit výzkumu pro toto téma, a to tím, že 
určí budoucí rozsáhlé iniciativy, jako jsou 
demonstrační projekty pro produkci 
chemikálií z biomasy (stěna rostlinné buňky, 
biopaliva, biopolymery), a pomohou zajistit 
širokou účast a integraci všech zúčastněných 
subjektů. Kdykoli to bude vhodné, budou 
prováděny akce na posílení koordinace 
vnitrostátních výzkumných programů, a to 
v úzké spolupráci s projekty ERA-Net, 
technologickými platformami a jinými 
náležitými subjekty, jako jsou Stálý výbor 
pro zemědělský výzkum (SCAR) či jakákoli 
další budoucí struktura pro spolupráci 
v oblasti evropského mořského výzkumu.

Řada evropských technologických 
platforem, které pokrývají oblasti genomiky 
rostlin a biotechnologie, lesnictví a 
průmyslových odvětví založených na 
lesnictví, globálního zdraví zvířat, chovu 
hospodářských zvířat, se zvláštní pozorností 
věnovanou ptačí chřipce a vlivu chovu 
drůbeže na tuto chorobu, potravinové, 
akvakulturní a průmyslové biotechnologie, 
bude přispívat ke stanovování společných 
priorit výzkumu pro toto téma, a to tím, že 
určí budoucí rozsáhlé iniciativy, jako jsou 
demonstrační projekty pro produkci 
chemikálií z biomasy (stěna rostlinné buňky, 
biopaliva, biopolymery), a pomohou zajistit 
širokou účast a integraci všech zúčastněných 
subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Vzrůstají obavy, že rychlé rozšíření ptačí chřipky v některých částech světa není ovlivněno 
pouze přírodou, ale i obchodní a komerční činností. I přes rozsáhlé testování divokých ptáků 
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na tuto nemoc vědci jen vzácně objevili živé ptáky  přenášející ptačí chřipku ve vysoce 
patogenní formě, což naznačuje, že tito ptáci nejsou efektivními nosiči viru. Je 
pravděpodobnější, že virus se šíří pohybem drůbeže, drůbežářských výrobků nebo 
infikovaného materiálu z drůbežích farem, například krmiva a hnoje. Nicméně tomuto 
způsobu přenosu věnovaly mezinárodní agentury velkou pozornost. Proto je velmi důležité 
zkoumat úlohu chovu drůbeže při šíření ptačí chřipky.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 290
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 1

- Umožňování výzkumu klíčových 
dlouhodobých hnacích sil udržitelné 
produkce a řízení biologických zdrojů 
(mikroorganismů, rostlin a zvířat), včetně 
využívání biologické rozmanitosti a nových 
bioaktivních molekul v rámci těchto 
biologických systémů. Výzkum bude 
zahrnovat technologie, které mají v názvu 
příponu „-omika“, jako jsou genomika, 
proteomika, metabolomika a konvergující 
technologie, a jejich integraci s přístupy 
biologie systémů, mezi něž patří rozvoj 
základních nástrojů a technologií, včetně 
bioinformatiky a souvisejících databází a 
metodiky pro určování odrůd v rámci skupin 
druhů.

- Umožňování výzkumu klíčových 
dlouhodobých hnacích sil udržitelné 
produkce a řízení biologických zdrojů 
(mikroorganismů, rostlin a zvířat), včetně 
využívání biologické rozmanitosti a nových 
bioaktivních molekul v rámci těchto 
biologických systémů. Výzkum bude 
zahrnovat technologie, které mají v názvu 
příponu „-omika“, jako jsou genomika, 
proteomika, metabolomika a konvergující 
technologie, a jejich integraci s přístupy 
biologie systémů, mezi něž patří rozvoj 
základních nástrojů a technologií, včetně 
bioinformatiky a souvisejících databází a 
metodiky pro určování odrůd v rámci skupin 
druhů.

Je zmíněno využívání biologické 
rozmanitosti, ale není uvedeno nic o její 
ochraně. Mělo by být jasně řečeno, že 
zkoumání biologické rozmanitosti a její 
molekulární charakterizace je zaměřeno na 
její ochranu, nikoli pouze na zkoumání 
nových způsobů jejího využívání. Ochrana 
a zachování životního prostředí je klíčovým 
prvkem trvale udržitelného řízení 
biologických zdrojů. V této souvislosti by 
měla být popsána lepší integrace s tématem 
„Životní prostředí“.

Or. en
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Odůvodnění

Ztráta rozmanitosti rychle pokračuje a lidské továrny nemohou nahradit to, co ztrácíme.

Je důležité vyvinout a zavést taxonomii DNA v laboratoři vybavené moderními nástroji 
biotechnologie a bioinformatiky, což by urychlilo inventarizaci biologické rozmanitosti a 
otevřelo nové příležitosti pro ekologický výzkum a podpořilo ochranu biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 291
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 2

- Zvýšená udržitelnost a 
konkurenceschopnost a snížení dopadů na 
životní prostředí v zemědělství, lesnictví, 
rybářství a akvakultuře prostřednictvím 
rozvoje nových technologií, vybavení, 
monitorovacích systémů, nových rostlin a 
systémů produkce, zlepšení vědecké a 
technické základny pro řízení rybolovu a 
lepšího porozumění vzájemného působení 
mezi jednotlivými systémy (zemědělství a 
lesnictví; U pozemních biologických zdrojů 
bude kladen zvláštní důraz na nízké vstupní 
náklady a systémy organické produkce, 
zlepšené řízení zdrojů a nová krmiva a nové 
rostliny (plodiny a stromy) s lepším 
složením, odolností vůči tlaku, účinnějším 
využíváním živin a stavbou. To bude 
podporováno výzkumem biologické 
bezpečnosti, soužití a sledovatelnosti nových 
rostlinných systémů a produktů. Zlepší se 
zdraví rostlin, a to pomocí lepšího 
porozumění ekologii, biologii škůdců, 
chorob a dalších hrozeb a také 
prostřednictvím podpory kontroly ohnisek 
chorob a posílením nástrojů a technik pro 
udržitelné řízení škůdců. U biologických 
zdrojů z vodního prostředí bude kladen 
důraz na základní biologické funkce, 
bezpečné a ekologicky šetrné systémy 
produkce a krmiva pro chovné druhy a na 
biologii rybářství, dynamiku smíšeného 
rybolovu, interakci mezi rybolovnými 
činnostmi a mořským ekosystémem a na 

- Zvýšená udržitelnost a 
konkurenceschopnost a snížení dopadů na 
životní prostředí v zemědělství, lesnictví, 
rybářství a akvakultuře prostřednictvím 
rozvoje nových technologií, vybavení, 
monitorovacích systémů, nových rostlin a 
systémů produkce, zlepšení vědecké a 
technické základny pro řízení rybolovu a 
pěstování plodin pomocí selektivního 
křížení rostlin, zdraví rostlin a 
optimalizovaných produkčních systémů a 
lepšího porozumění vzájemného působení 
mezi jednotlivými systémy (zemědělství a 
lesnictví. U pozemních biologických zdrojů 
bude kladen zvláštní důraz na nízké vstupní 
náklady a systémy organické produkce, 
zlepšené řízení zdrojů a nová krmiva a nové 
rostliny (plodiny a stromy) s lepším 
složením, odolností vůči tlaku, účinnějším 
využíváním živin a stavbou. To bude 
podporováno výzkumem biologické 
bezpečnosti, soužití a sledovatelnosti nových 
rostlinných systémů a produktů. Zlepší se 
zdraví rostlin, a to pomocí lepšího 
porozumění ekologii, biologii škůdců, 
chorob a dalších hrozeb a také 
prostřednictvím podpory kontroly ohnisek 
chorob a posílením nástrojů a technik pro 
udržitelné řízení škůdců. U biologických 
zdrojů z vodního prostředí bude kladen 
důraz na základní biologické funkce, 
bezpečné a ekologicky šetrné systémy 
produkce a krmiva pro chovné druhy a na 
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regionální a víceleté systémy řízení založené 
na loďstvu.

biologii rybářství, dynamiku smíšeného 
rybolovu, interakci mezi rybolovnými 
činnostmi a mořským ekosystémem a na 
regionální a víceleté systémy řízení založené 
na loďstvu.

Or. it

Odůvodnění

Plodiny lze zdokonalovat selektivním křížením a podporováním zdraví rostlin a nových 
produkčních systémů.  Přenos dat, znalostí a závěrů odvozených z různých forem genetického 
výzkumu do nových komerčních produktů  na základě tradičních nebo biotechnologických 
metod křížení rostlin je životně důležitý pro konkurenceschopnost evropského zemědělství.

Pozměňovací návrh, který předložila Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 292
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 2

- Zvýšená udržitelnost a 
konkurenceschopnost a snížení dopadů na 
životní prostředí v zemědělství, lesnictví, 
rybářství a akvakultuře prostřednictvím 
rozvoje nových technologií, vybavení, 
monitorovacích systémů, nových rostlin a 
systémů produkce, zlepšení vědecké a 
technické základny pro řízení rybolovu a 
lepšího porozumění vzájemného působení 
mezi jednotlivými systémy (zemědělství a 
lesnictví; U pozemních biologických zdrojů 
bude kladen zvláštní důraz na nízké vstupní 
náklady a systémy organické produkce, 
zlepšené řízení zdrojů a nová krmiva a nové 
rostliny (plodiny a stromy) s lepším 
složením, odolností vůči tlaku, účinnějším 
využíváním živin a stavbou. To bude 
podporováno výzkumem biologické 
bezpečnosti, soužití a sledovatelnosti nových 
rostlinných systémů a produktů. Zlepší se 
zdraví rostlin, a to pomocí lepšího 
porozumění ekologii, biologii škůdců, 
chorob a dalších hrozeb a také 
prostřednictvím podpory kontroly ohnisek 
chorob a posílením nástrojů a technik pro 

- Zvýšená udržitelnost a 
konkurenceschopnost a snížení dopadů na 
životní prostředí v zemědělství, lesnictví, 
rybářství a akvakultuře prostřednictvím 
rozvoje nových technologií, vybavení, 
monitorovacích systémů, nových rostlin a 
systémů produkce, zlepšení vědecké a 
technické základny pro řízení rybolovu a 
lepšího porozumění vzájemného působení 
mezi jednotlivými systémy (zemědělství a 
lesnictví; U pozemních biologických zdrojů 
bude kladen zvláštní důraz na nízké vstupní 
náklady a systémy organické produkce, 
zlepšené řízení zdrojů a nová krmiva a nové 
rostliny (plodiny a stromy) s lepším 
složením, odolností vůči tlaku, účinnějším 
využíváním živin a stavbou. To bude 
podporováno výzkumem biologické 
bezpečnosti, soužití a sledovatelnosti nových 
rostlinných systémů a produktů. Zlepší se 
zdraví rostlin, a to pomocí lepšího 
porozumění ekologii, biologii škůdců, 
chorob a dalších hrozeb a také 
prostřednictvím podpory kontroly ohnisek 
chorob a posílením nástrojů a technik pro 
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udržitelné řízení škůdců. U biologických 
zdrojů z vodního prostředí bude kladen 
důraz na základní biologické funkce, 
bezpečné a ekologicky šetrné systémy 
produkce a krmiva pro chovné druhy a na 
biologii rybářství, dynamiku smíšeného 
rybolovu, interakci mezi rybolovnými 
činnostmi a mořským ekosystémem a na 
regionální a víceleté systémy řízení založené 
na loďstvu.

udržitelné řízení škůdců. U biologických 
zdrojů z vodního prostředí bude kladen 
důraz na základní biologické funkce, 
bezpečné a ekologicky šetrné systémy 
produkce a krmiva pro chovné druhy a na 
biologii rybářství, dynamiku smíšeného 
rybolovu, interakci mezi rybolovnými 
činnostmi a mořským ekosystémem a na 
regionální a víceleté systémy řízení založené 
na loďstvu.

Toto téma jasně zahrnuje zemědělskou 
biotechnologii, téma, které stále vzbuzuje 
otevřenou opozici většiny veřejného mínění. 
Jakkoli je formulace taková, že odborný 
čtenář může porozumět využití 
biotechnologií pro zlepšení zdrojů a 
posílení zdraví a životního prostředí, mělo 
by být uvedeno jasné prohlášení, že cílem 
úprav bude zvýšení zdraví a bezpečnosti 
obyvatel.

Or. en

Odůvodnění

Celá oblast zemědělské biotechnologie byla zahalena nevědeckými předsudky a předpojatostí. 
Je jasné, že tato oblast vědeckého výzkumu může rozsáhle přispět ke zdraví a bezpečnosti lidí. 
Bude nutné definovat experimentální podmínky a laboratorní a terénní experimenty, ale 
pokrok v této oblasti bude zásadní pro konkurenceschopnost a blaho obyvatel Evropy.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 293
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 2

- Zvýšená udržitelnost a 
konkurenceschopnost a snížení dopadů na 
životní prostředí v zemědělství, lesnictví, 
rybářství a akvakultuře prostřednictvím 
rozvoje nových technologií, vybavení, 
monitorovacích systémů, nových rostlin a 
systémů produkce, zlepšení vědecké a 
technické základny pro řízení rybolovu a 
lepšího porozumění vzájemného působení 
mezi jednotlivými systémy (zemědělství a 

Zvýšená udržitelnost a konkurenceschopnost 
a snížení dopadů na životní prostředí 
v zemědělství, lesnictví, rybářství a 
akvakultuře prostřednictvím rozvoje nových 
technologií, vybavení, monitorovacích 
systémů, nových rostlin a systémů produkce, 
zlepšení vědecké a technické základny pro 
řízení rybolovu a lepšího porozumění 
vzájemného působení mezi jednotlivými 
systémy (zemědělství a lesnictví; U 
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lesnictví; U pozemních biologických zdrojů 
bude kladen zvláštní důraz na nízké vstupní 
náklady a systémy organické produkce, 
zlepšené řízení zdrojů a nová krmiva a nové 
rostliny (plodiny a stromy) s lepším 
složením, odolností vůči tlaku, účinnějším 
využíváním živin a stavbou. To bude 
podporováno výzkumem biologické 
bezpečnosti, soužití a sledovatelnosti nových 
rostlinných systémů a produktů. Zlepší se 
zdraví rostlin, a to pomocí lepšího 
porozumění ekologii, biologii škůdců, 
chorob a dalších hrozeb a také 
prostřednictvím podpory kontroly ohnisek 
chorob a posílením nástrojů a technik pro 
udržitelné řízení škůdců. U biologických 
zdrojů z vodního prostředí bude kladen 
důraz na základní biologické funkce, 
bezpečné a ekologicky šetrné systémy 
produkce a krmiva pro chovné druhy a na 
biologii rybářství, dynamiku smíšeného 
rybolovu, interakci mezi rybolovnými 
činnostmi a mořským ekosystémem a na 
regionální a víceleté systémy řízení založené 
na loďstvu.

pozemních biologických zdrojů bude kladen 
zvláštní důraz na nízké vstupní náklady a 
systémy organické produkce, zlepšené řízení 
zdrojů a nová krmiva a nové rostliny 
(plodiny a stromy) s lepším složením, 
odolností vůči tlaku, účinnějším využíváním 
živin a stavbou.  To bude podporováno 
výzkumem biologické bezpečnosti, soužití a 
sledovatelnosti nových rostlinných systémů 
a produktů. Zlepší se zdraví rostlin, a to 
pomocí lepšího porozumění ekologii, 
biologii škůdců, chorob a dalších hrozeb a 
také prostřednictvím podpory kontroly 
ohnisek chorob a posílením nástrojů a 
technik pro udržitelné řízení škůdců. Budou 
vyvinuty zlepšené metody pro sledování, 
ochranu a zvyšování úrodnosti půdy. U 
biologických zdrojů z vodního prostředí 
bude kladen důraz na základní biologické 
funkce, bezpečné a ekologicky šetrné 
systémy produkce a krmiva pro chovné 
druhy a na biologii rybářství, dynamiku 
smíšeného rybolovu, interakci mezi 
rybolovnými činnostmi a mořským 
ekosystémem a na regionální a víceleté 
systémy řízení založené na loďstvu.

Or. en

Odůvodnění

Nedávné průzkumy úrodnosti půdy naznačují varující pokles úrodnosti půdy, který ohrožuje  
dlouhodobou schopnost lidstva uživit se.  Došlo k poklesu obsahu organického materiálu v 
půdách a zvýšení míry eroze, což je možná způsobeno technikami intenzivní zemědělské 
výroby, které nemusí být dlouhodobě udržitelné.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 294
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 4a (nová)

- Výzkum otázek politiky týkající se 
zemědělství, moře a lesnictví, včetně 
hospodářských, sociálních a 
regionálních dopadů reformy společné 
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zemědělské politiky a jednání Světové 
obchodní organizace v Dohá, dopadu 
rozšíření EU na zemědělství a rozvoj 
venkova ve starých a nových členských 
státech a tržní vyhlídky produktů 
zemědělství, moře a lesnictví.

Or. en

Odůvodnění

Specifický program Spolupráce by měl klást zvláštní důraz na výzkum otázek souvisejících s 
politikou zemědělství, protože EU v současné době prochází pravděpodobně nejpřelomovější 
transformací své společné zemědělské politiky v důsledku nových evropských a celosvětových 
trendů.

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 295
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 2 odrážka 5

- Ochrana lidského zdraví a životního
prostředí pomocí lepšího porozumění 
environmentálním dopadům potravinových a 
krmivových řetězců a dopadům na tyto 
řetězce. To bude zahrnovat studium 
kontaminujících látek v potravinách a 
zdravotních výsledků, rozvoj silnějších 
nástrojů a metod pro posouzení dopadů 
potravinových a krmivových řetězců na 
životní prostředí. Zajištění jakosti a integrity 
potravinového řetězce vyžaduje nové 
modely pro analýzu řetězce komodit a 
koncepty řízení celého potravinového 
řetězce, včetně spotřebitelských aspektů.

- Ochrana lidského zdraví a životního 
prostředí pomocí lepšího porozumění 
environmentálním dopadům potravinových a 
krmivových řetězců a dopadům na tyto 
řetězce. To bude zahrnovat studium 
kontaminujících látek v potravinách a 
zdravotních výsledků, rozvoj silnějších 
nástrojů a metod pro posouzení dopadů 
potravinových a krmivových řetězců na 
životní prostředí. Zajištění jakosti a integrity 
potravinového řetězce vyžaduje nové 
modely pro analýzu řetězce komodit a 
koncepty řízení celého potravinového 
řetězce, včetně spotřebitelských aspektů; 
vývoje nových metod zajištění 
sledovatelnosti (pro geneticky modifikované 
i nemodifikované organismy); důsledků 
krmiv a veterinárních léčiv na zdraví lidí.

Or. de

Odůvodnění

Je nezbytné vypracovat nové metody zajištění sledovatelnosti na podporu důvěry 
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spotřebitelů. To platí i pro možné důsledky užívaných krmiv  a léčiv pro lidské zdraví.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer za skupinu 
Zelených/ESA

Pozměňovací návrh 296
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 3 odrážka 1

- Posílit vědomostní základnu a vyvíjet 
pokročilé technologie pro produkci zemské i 
mořské biomasy pro aplikace v energetice a 
průmyslu. To bude zahrnovat rostlinnou, 
živočišnou a mikrobiální genomiku a 
metabolomiku na zlepšení produktivity a 
složení surovin a zdrojů biomasy pro co 
nejlepší převedení na produkty s vysokou 
přidanou hodnotou, přičemž budou jako 
nové zdroje využívány přírodní či posílené 
zemské či vodní organismy. Rovněž bude 
v plném rozsahu začleněna analýza 
životního cyklu při chovných postupech, 
přeprava, uskladnění a tržní využití 
biologických produktů. Rovněž bude 
odpovídajícím způsobem řešeno používání 
průmyslových biotechnologií v celém 
plodinovém řetězci, aby se plně využil 
potenciál přístupu založeného na 
biologických rafineriích, včetně sociálně 
ekonomických, agronomických, 
ekologických a spotřebitelských aspektů. To 
bude posíleno lepším pochopením a 
kontrolou rostlinného a mikrobiálního 
metabolismu na úrovni buněčné a nižší při 
produkci vysoce hodnotných komodit 
využívajících biologické procesy se 
zvýšenou výtěžností, jakostí a čistotou 
produktů z přeměny, včetně průběhu 
biokatalytického procesu. Dále budou 
využívány či rozvíjeny biotechnologie pro 
vysoce kvalitní obnovitelné produkty a 
procesy lesního hospodářství s vysokou 
přidanou hodnotou, aby se zvýšila 
udržitelnost lesů a lesní produkce, včetně 
zásob dřeva a obnovitelné biologické 
energie. Závěrem bude řešen potenciál 
biotechnologie odhalit, monitorovat, 
předcházet, ošetřit a odstranit znečištění, a to 

- Posílit vědomostní základnu a vyvíjet 
pokročilé technologie pro produkci zemské i 
mořské biomasy pro aplikace v energetice a 
průmyslu. To bude zahrnovat rostlinnou, 
živočišnou a mikrobiální genomiku a 
metabolomiku na zlepšení produktivity a 
složení surovin a zdrojů biomasy pro co 
nejlepší převedení na produkty s vysokou 
přidanou hodnotou, přičemž budou jako 
nové zdroje využívány přírodní či posílené 
zemské či vodní organismy. Rovněž bude 
v plném rozsahu začleněna analýza 
životního cyklu při chovných postupech, 
přeprava, uskladnění a tržní využití 
biologických produktů. Rovněž bude 
odpovídajícím způsobem řešeno používání 
průmyslových biotechnologií v celém 
plodinovém řetězci, aby se plně využil 
potenciál přístupu založeného na 
biologických rafineriích, včetně sociálně 
ekonomických, agronomických, 
ekologických a spotřebitelských aspektů. To 
bude posíleno lepším pochopením a 
kontrolou rostlinného a mikrobiálního 
metabolismu na úrovni buněčné a nižší při 
produkci vysoce hodnotných komodit 
využívajících biologické procesy se 
zvýšenou výtěžností, jakostí a čistotou 
produktů z přeměny, včetně průběhu 
biokatalytického procesu. Dále budou 
využívány či rozvíjeny biotechnologie pro 
vysoce kvalitní obnovitelné produkty a 
procesy lesního hospodářství s vysokou 
přidanou hodnotou, aby se zvýšila 
udržitelnost lesů a lesní produkce, včetně 
zásob dřeva a obnovitelné biologické 
energie. Závěrem bude řešen potenciál 
biotechnologie odhalit, monitorovat, 
předcházet, ošetřit a odstranit znečištění, a to 
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s důrazem na maximalizaci ekonomické 
hodnoty odpadu a vedlejších produktů 
prostřednictvím nových biologických 
procesů jak samotných, tak v kombinaci 
s rostlinnými systémy a/nebo chemickými 
katalyzátory.

s důrazem na maximalizaci ekonomické 
hodnoty odpadu a vedlejších produktů 
prostřednictvím nových biologických 
procesů jak samotných, tak v kombinaci 
s rostlinnými systémy a/nebo chemickými 
katalyzátory. V souvislosti s nejvážnějšími 
zemědělskými problémy Evropy, jako je 
Phytophthora (plíseň) na bramborách, 
Fusarium (plíseň hlavičková) na pšenici a 
kukuřici, Triodia sylvina (hrotnokřídlec 
salátový) na kukuřici, Plasmospora (plíseň 
révová) na vinné révě atd., by mělo být 
provedeno srovnání geneticky 
modifikovaných, nemodifikovaných a 
organických ochranných prostředků, aby se 
prokázalo, který přístup je nejlepší pro 
řešení těchto problémů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu Zelených/ESA

Pozměňovací návrh 297
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Cíl“ 

Zvýšit konkurenceschopnost evropského 
průmyslového odvětví a umožnit Evropě, 
aby řídila a utvářela budoucí rozvoj 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) tak, aby byly splněna poptávka její 
společnosti a ekonomiky. Tyto činnosti 
posílí evropskou vědecko-technickou 
základnu a zajistí její celosvětové vedoucí 
postavení v oblasti informačních a 
komunikačních technologií, budou hnací 
silou a budou podporovat inovace 
prostřednictvím využívání těchto technologií 
a zajistí, že je pokrok v oblasti těchto 
technologií prospěšný evropským občanům, 
podnikům, průmyslovým odvětvím a 
vládám.

Zvýšit konkurenceschopnost evropského 
průmyslového odvětví a umožnit Evropě, 
aby řídila a utvářela budoucí rozvoj 
informačních a komunikačních technologií 
(IKT) tak, aby byly splněna poptávka její 
společnosti a ekonomiky. Tyto činnosti 
posílí evropskou vědecko-technickou 
základnu a zajistí její celosvětové vedoucí 
postavení v oblasti informačních a 
komunikačních technologií, budou hnací 
silou a budou podporovat inovace 
prostřednictvím využívání těchto technologií 
a zajistí, že je pokrok v oblasti těchto 
technologií prospěšný všem evropským 
občanům, a zejména starším lidem a lidem, 
kterým hrozí sociální vyloučení, například 
zdravotně postiženým a osobám s obtížným 
přístupem k IKT; podnikům, průmyslovým 
odvětvím a vládám.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu Zelených/ESA

Pozměňovací návrh 298
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Úvod“ odst. 

1

Informační a komunikační technologie mají 
jedinečnou a osvědčenou úlohu při 
podporování inovativnosti, tvořivosti a 
konkurenceschopnosti všech odvětví 
průmyslu i služeb. Jsou důležité při řešení 
klíčových společenských výzev a 
modernizaci veřejných služeb a rovněž jsou 
podporou pro pokrok ve všech vědecko-
technických oblastech. Z toho důvodu musí 
Evropa řídit a utvářet budoucí vývojové 
tendence v oblasti IKT a zajistit, aby služby 
a produkty založené na IKT byly vnímány a 
využívány způsobem, který je pro občany a 
podniky co nejpřínosnější.

Informační a komunikační technologie mají 
jedinečnou a osvědčenou úlohu při 
podporování inovativnosti, tvořivosti a 
konkurenceschopnosti všech odvětví 
průmyslu i služeb. Jsou důležité při řešení 
klíčových společenských výzev a 
modernizaci veřejných služeb a rovněž jsou 
podporou pro pokrok ve všech vědecko-
technických oblastech. Z toho důvodu musí 
Evropa řídit a utvářet budoucí vývojové 
tendence v oblasti IKT a zajistit, aby služby 
a produkty založené na interoperabilních a 
spolehlivých IKT byly vnímány a využívány 
způsobem, který je pro občany a podniky co 
nejpřínosnější.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 299
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Úvod“ odst. 

4

Téma IKT upřednostňuje strategický 
výzkum klíčových technologických pilířů, 
zajišťuje ucelenou integraci technologií a 
poskytuje vědomosti a prostředky k rozvoji 
široké řady inovativních aplikací 
informačních a komunikačních technologií. 
Činnosti budou využívat průmyslového a 
technického pokroku v odvětví IKT a zlepší 
konkurenceschopnost důležitých odvětví, 

Téma IKT upřednostňuje strategický 
výzkum klíčových technologických pilířů, 
zajišťuje ucelenou integraci technologií a 
poskytuje vědomosti a prostředky k rozvoji 
široké řady inovativních aplikací 
informačních a komunikačních technologií. 
Činnosti budou využívat průmyslového a 
technického pokroku v odvětví IKT a zlepší 
konkurenceschopnost důležitých odvětví, 
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která intenzivně využívají informační a 
komunikační technologie – jak 
prostřednictvím inovativních vysoce 
hodnotných produktů a služeb založených na 
IKT, tak pomocí zlepšení organizačních 
procesů v podnicích a administrativě. Toto 
téma bude podporovat další politiky 
Evropské unie a bude usilovat o to, aby 
informační a komunikační technologie 
naplnily veřejnou a společenskou poptávku.

která intenzivně využívají informační a 
komunikační technologie – jak 
prostřednictvím inovativních vysoce 
hodnotných produktů a služeb založených na 
IKT, tak pomocí zlepšení nových nebo 
zlepšených organizačních procesů 
v podnicích a administrativě. Toto téma 
bude podporovat další politiky Evropské 
unie a bude usilovat o to, aby informační a 
komunikační technologie naplnily veřejnou 
a společenskou poptávku.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz a Caroline Lucas za skupinu 
Zelených/ESA

Pozměňovací návrh 300
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Úvod“ odst. 

4

Téma IKT upřednostňuje strategický 
výzkum klíčových technologických pilířů, 
zajišťuje ucelenou integraci technologií a 
poskytuje vědomosti a prostředky k rozvoji 
široké řady inovativních aplikací 
informačních a komunikačních technologií. 
Činnosti budou využívat průmyslového a 
technického pokroku v odvětví IKT a zlepší 
konkurenceschopnost důležitých odvětví, 
která intenzivně využívají informační a 
komunikační technologie – jak 
prostřednictvím inovativních vysoce 
hodnotných produktů a služeb založených na 
IKT, tak pomocí zlepšení organizačních 
procesů v podnicích a administrativě. Toto 
téma bude podporovat další politiky 
Evropské unie a bude usilovat o to, aby 
informační a komunikační technologie 
naplnily veřejnou a společenskou poptávku.

Téma IKT upřednostňuje strategický 
výzkum klíčových technologických pilířů, 
zajišťuje ucelenou integraci technologií a 
poskytuje vědomosti a prostředky k rozvoji 
široké řady inovativních aplikací 
informačních a komunikačních technologií. 
Činnosti budou využívat průmyslového a 
technického pokroku v odvětví IKT a zlepší 
konkurenceschopnost důležitých odvětví, 
která intenzivně využívají informační a 
komunikační technologie – jak 
prostřednictvím inovativních vysoce 
hodnotných produktů a služeb založených na 
IKT, tak pomocí zlepšení organizačních 
procesů v podnicích a administrativě. Toto 
téma bude podporovat další politiky 
Evropské unie a bude usilovat o to, aby 
informační a komunikační technologie 
naplnily veřejnou a společenskou poptávku; 
bude užívat IKT pro trvale udržitelný 
rozvoj, zejména pro řízení dopravy, úspory 
energie a využití přírodních zdrojů i 
prevenci násilných konfliktů; pečlivě 
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sledovat možné dopady technologií IKT na 
lidské zdraví a blaho, zejména účinky 
elektromagnetického záření. Zvláštní důraz 
bude kladen na překonání překážek 
jurisdikce, jazyka a umístění.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 301
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Úvod“ odst. 

5

Činnosti se budou týkat spolupráce a tvorby 
sítí, podpory společných technologických 
iniciativ, včetně vybraných aspektů 
výzkumu v oblastech nanoelektronických 
technologií a vestavěných počítačových 
systémů, a vnitrostátních programů 
týkajících se koordinačních iniciativ v 
oblasti asistovaného žití v domácím 
prostředí. Priority činností budou zahrnovat 
témata, která kromě jiných zdrojů závisejí na 
práci evropských technologických 
platforem. Rovněž budou rozvíjeny 
tématické synergie se souvisejícími 
činnostmi v rámci jiných specifických 
programů.

Činnosti se budou týkat spolupráce a tvorby 
sítí a mohly by podporovat společné 
technologické iniciativy a vnitrostátní 
programy týkající se koordinačních iniciativ 
(včetně nanotechnologie, vestavěných 
systémů a asistovaného žití v domácím 
prostředí). Priority činností budou zahrnovat 
témata, která kromě jiných zdrojů závisejí na 
práci evropských technologických 
platforem. Rovněž budou rozvíjeny 
tématické synergie se souvisejícími 
činnostmi v rámci jiných specifických 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 302
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 1

– Nanoelektronika, fotonika a integrované 
mikro- a nanosystémy: procesy, zařízení a
technologie pro navrhování na zlepšení 

– Nanoelektronika, fotonika a integrované 
mikro- a nanosystémy: procesy, zařízení, 
technologie pro navrhování a testování a 
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rozměrů, hustoty, výkonu, energetické 
účinnosti, zpracování a hospodárnosti 
součástí, jednočipových systémů, systémů v 
souboru (systemsin-a-package) a
integrovaných systémů; základní fotonové 
součásti pro širokou řadu aplikací; vysoce 
výkonné systémy ukládání dat s vysokou 
hustotou; řešení v oblasti velmi rozměrných 
či vysoce integrovaných zobrazovacích 
panelů; snímání, ovládání, vizualizace a 
zařízení pro zobrazování; vysoce úsporné 
systémy elektrického napájení, náhradní 
zdroje/zásobníky energie; heterogenní 
technologie/systémy integrace; vícefunkční 
integrované mikrosystémy, nanosystémy, 
biosystémy a informační systémy; rozměrná 
elektronika; integrace v různých materiálech 
/ objektech; propojení s živými organismy; 
(samostatné) seskupování molekul a atomů 
do stabilních struktur

metodologie na zlepšení rozměrů, hustoty, 
výkonu, energetické účinnosti, zpracování a 
hospodárnosti součástí, jednočipových 
systémů, systémů v souboru (systemsin-a-
package) a integrovaných systémů; základní 
fotonové součásti pro generování světla, 
manipulaci se světlem a jeho detekci pro 
širokou řadu aplikací včetně ultra rychlých 
součástí; systémy RF; vysoce výkonné 
systémy ukládání dat s vysokou hustotou; 
řešení v oblasti velmi rozměrných či vysoce 
integrovaných zobrazovacích panelů; 
snímání, ovládání, vizualizace a zařízení pro 
zobrazování; vysoce úsporné systémy 
elektrického napájení, náhradní 
zdroje/zásobníky energie; heterogenní 
technologie/systémy integrace; inteligentní 
systémy; vícefunkční integrované 
mikrosystémy, nanosystémy, biosystémy a 
informační systémy; rozměrná elektronika; 
integrace v různých materiálech / objektech; 
propojení s živými organismy; (samostatné) 
seskupování molekul a atomů do stabilních 
struktur

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Renato Brunetta

Pozměňovací návrh 303
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 1

– Nanoelektronika, fotonika a integrované 
mikro- a nanosystémy: procesy, zařízení a 
technologie pro navrhování na zlepšení 
rozměrů, hustoty, výkonu, energetické 
účinnosti, zpracování a hospodárnosti 
součástí, jednočipových systémů, systémů v 
souboru (systemsin-a-package) a 
integrovaných systémů; základní fotonové 
součásti pro širokou řadu aplikací; vysoce 
výkonné systémy ukládání dat s vysokou 
hustotou; řešení v oblasti velmi rozměrných 

– Nanoelektronika, fotonika a integrované 
mikro- a nanosystémy: procesy, zařízení a 
technologie pro navrhování na zlepšení 
rozměrů, hustoty, výkonu, zpracování a 
hospodárnosti součástí, jednočipových 
systémů, systémů v souboru (systems-in-a-
package) a integrovaných systémů; moderní 
bezdrátové součásti a subsystémy; základní 
fotonové součásti pro širokou řadu aplikací; 
vysoce výkonné systémy ukládání dat s 
vysokou hustotou; řešení v oblasti velmi 
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či vysoce integrovaných zobrazovacích 
panelů; snímání, ovládání, vizualizace a 
zařízení pro zobrazování; vysoce úsporné 
systémy elektrického napájení, náhradní
zdroje/zásobníky energie; heterogenní 
technologie/systémy integrace; vícefunkční 
integrované mikrosystémy, nanosystémy, 
biosystémy a informační systémy; rozměrná 
elektronika; integrace v různých materiálech 
/ objektech; propojení s živými organismy; 
(samostatné) seskupování molekul a atomů 
do stabilních struktur

rozměrných či vysoce integrovaných 
zobrazovacích panelů; snímání, ovládání, 
vizualizace a zařízení pro zobrazování; 
zdroje/zásobníky energie; heterogenní 
technologie/systémy integrace; vícefunkční 
integrované mikrosystémy, nanosystémy, 
biosystémy a informační systémy; rozměrná 
elektronika; integrace v různých 
materiálech; propojení s živými organismy; 
(samostatné) seskupování molekul a atomů 
do stabilních struktur

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 639 k návrhu zprávy Jerzyho Buzka 
o 7. rámcovém programu)

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 304
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 1a (nová)

- Kvantová výpočetní technika: inovační 
hardware a software pro zpracování 
kvantových informací, včetně nových metod 
a zařízení pro generování, ukládání a 
přenos kvantových informací, návrhy 
upravitelných kvantových počítačů  a 
zdokonalené algoritmy pro opravu chyb a 
zpracování dat.

Or. en

Odůvodnění

Kvantová výpočetní technika je oblast dlouhodobého výzkumu, která si před plnou realizací 
může vyžádat ještě dalších deset i více let, ale která by mohla znamenat revoluční změny 
mnoha aspektů výpočetní techniky a zpracování informací na vysoké úrovni.  Existuje riziko, 
že tuto oblast zcela ovládnou Spojené státy. Evropa má v základních vědeckých aspektech 
tohoto tématu významné silné stránky a je nezbytné dosáhnout kontinuity a expanze 
evropského výzkumného úsilí, lepší koordinace mezi evropskými výzkumnými pracovníky a 
lepší spolupráce akademických kruhů a průmyslu. Tato oblast se odlišuje od oblasti obvykle 
nazývané nanoelektronika, a proto si zasluhuje samostatný podnadpis v dokumentaci 
strategie společného výzkumu EU.
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Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 305
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 2

- Všudypřítomné počítačové sítě s 
neomezenou kapacitou: hospodárné mobilní 
a vysokorychlostní síťové technologie a 
systémy včetně pozemních a satelitních sítí; 
konvergence různých pevných, mobilních, 
bezdrátových a vysokorychlostních sítí, a to 
jak v osobní oblasti, tak v oblastech 
regionálních a celosvětových; 
interoperabilita drátových a bezdrátových 
komunikačních služeb a aplikací, řízení 
zdrojů propojených sítí, přizpůsobivost 
služeb; ucelené síťové propojení ad-hoc 
inteligentních multimediálních přístrojů, 
čidel a mikročipů

- Všudypřítomné počítačové sítě s 
neomezenou kapacitou: hospodárné, 
rekonfigurovatelné a pružné mobilní a 
vysokorychlostní síťové technologie, 
systémy a architektury včetně pozemních a 
satelitních sítí; konvergence různých 
pevných, mobilních, bezdrátových a 
vysokorychlostních sítí a služeb, a to jak v 
osobní oblasti, tak v oblastech regionálních a 
celosvětových; interoperabilita drátových a 
bezdrátových komunikačních služeb a 
aplikací, řízení zdrojů propojených sítí, 
přizpůsobivost služeb; ucelené síťové 
propojení ad-hoc inteligentních 
multimediálních přístrojů, čidel a mikročipů

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 306
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 3

- Vestavěné systémy, počítače a řízení: 
výkonnější, bezpečné, distribuované, 
spolehlivé a účinné systémy 
hardwaru/softwaru, které vnímají své okolí, 
řídí je a jsou schopné se mu přizpůsobit a 
současně co nejlépe využívají zdroje; 
metody a nástroje pro modelování systémů, 
jejich navrhování a vytváření, aby byly 
ovládány v celé jejich složitosti; otevřené 
sestavovatelné architektonické struktury a 
platformy s neomezenými rozměry, 
middleware a distribuované operační 
systémy umožňující skutečně bezešvé 

- Vestavěné systémy, počítače a řízení: 
výkonnější, bezpečné, distribuované, 
spolehlivé a účinné systémy 
hardwaru/softwaru, které vnímají své okolí, 
řídí je a jsou schopné se mu přizpůsobit a 
současně co nejlépe využívají zdroje; 
metody a nástroje pro modelování, analýzu 
a validaci systémů, jejich navrhování a 
vytváření, aby byly ovládány v celé jejich 
složitosti; otevřené sestavovatelné 
architektonické struktury a platformy s 
neomezenými rozměry, middleware a 
distribuované operační systémy umožňující 
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inteligentní okolní prostředí podporující 
spolupráci v oblasti snímání, ovládání, 
počítačového zpracování, komunikace, 
uskladnění a dodávky služeb; počítačové 
architektonické struktury obsahující 
heterogenní, síťově propojené a 
přizpůsobitelné prvky včetně kompilací, 
programování a podpory během doby chodu; 
kontrola rozměrných, distribuovaných a 
nestálých systémů.

skutečně bezešvé inteligentní okolní 
prostředí podporující spolupráci v oblasti 
snímání, ovládání, počítačového zpracování, 
komunikace, uskladnění a dodávky služeb; 
počítačové architektonické struktury 
obsahující heterogenní, síťově propojené a 
přizpůsobitelné prvky včetně kompilací, 
programování a podpory během doby chodu; 
kontrola rozměrných, distribuovaných a 
nestálých systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 307
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 3

- Vestavěné systémy, počítače a řízení:
výkonnější, bezpečné, distribuované, 
spolehlivé a účinné systémy 
hardwaru/softwaru, které vnímají své okolí, 
řídí je a jsou schopné se mu přizpůsobit a 
současně co nejlépe využívají zdroje; 
metody a nástroje pro modelování systémů, 
jejich navrhování a vytváření, aby byly 
ovládány v celé jejich složitosti; otevřené 
sestavovatelné architektonické struktury a 
platformy s neomezenými rozměry, 
middleware a distribuované operační 
systémy umožňující skutečně bezešvé 
inteligentní okolní prostředí podporující 
spolupráci v oblasti snímání, ovládání, 
počítačového zpracování, komunikace, 
uskladnění a dodávky služeb; počítačové 
architektonické struktury obsahující 
heterogenní, síťově propojené a 
přizpůsobitelné prvky včetně kompilací, 
programování a podpory během doby chodu; 
kontrola rozměrných, distribuovaných a 
nestálých systémů.

- Vestavěné systémy, počítače a řízení:
výkonnější, bezpečné, distribuované, 
spolehlivé a účinné systémy 
hardwaru/softwaru, které vnímají své okolí, 
řídí je a jsou schopné se mu přizpůsobit a 
současně co nejlépe využívají zdroje; 
metody a nástroje pro modelování systémů, 
jejich navrhování a vytváření, aby byly 
ovládány v celé jejich složitosti; otevřené 
sestavovatelné architektonické struktury a 
platformy s neomezenými rozměry, 
middleware a distribuované operační 
systémy umožňující skutečně bezešvé 
inteligentní okolní prostředí podporující 
spolupráci v oblasti snímání, ovládání, 
počítačového zpracování, komunikace, 
uskladnění a dodávky služeb; počítačové 
architektonické struktury obsahující 
heterogenní, síťově propojené a 
přizpůsobitelné prvky včetně kompilací, 
programování a podpory během doby chodu; 
kontrola rozměrných, distribuovaných a 
nestálých systémů, vysoce výkonná 
výpočetní technika (hardware a software).
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Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu Zelených/ESA

Pozměňovací návrh 308
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 4

- Software, technologie Grid, bezpečnost a 
spolehlivost: technologie, nástroje a metody 
pro dynamický a důvěryhodný software, 
architektonické struktury a systémy 
middleware, které podporují služby založené 
na znalostech včetně jejich poskytování 
coby veřejných služeb; na služby zaměřené, 
interoperabilní infrastruktury neomezených 
rozměrů, souřadnicová virtualizace zdrojů, 
síťové operační systémy; otevřené platformy 
a přístupy založené na spolupráci pro rozvoj 
softwaru, služeb a systémů; kompoziční 
nástroje; zvládání mimořádného chování 
složitých systémů; zlepšení spolehlivosti a 
odolnosti rozměrných, distribuovaných a 
nesouvisle propojených systémů; bezpečné a 
důvěryhodné systémy a služby, včetně 
kontroly a ověřování přístupu, při nichž je 
zohledněno soukromí, dynamické politiky v 
oblasti bezpečnosti a důvěry, spolehlivé a 
důvěryhodné metamodely.

- Software, technologie Grid, bezpečnost a 
spolehlivost: technologie, nástroje a metody 
pro dynamický a důvěryhodný software, 
architektonické struktury a systémy 
middleware, které podporují služby založené 
na znalostech včetně jejich poskytování 
coby veřejných služeb; na služby zaměřené, 
interoperabilní infrastruktury neomezených 
rozměrů, souřadnicová virtualizace zdrojů, 
síťové operační systémy; otevřené platformy 
a přístupy založené na spolupráci pro rozvoj 
softwaru, včetně bezplatného softwaru s 
otevřeným zdrojovým kódem, služeb a 
systémů; kompoziční nástroje; zvládání 
mimořádného chování složitých systémů; 
zlepšení spolehlivosti a odolnosti 
rozměrných, distribuovaných a nesouvisle 
propojených systémů; bezpečné a 
důvěryhodné systémy a služby, včetně 
kontroly a ověřování přístupu, při nichž je 
zohledněno soukromí, dynamické politiky v 
oblasti bezpečnosti a důvěry, spolehlivé a 
důvěryhodné metamodely.

Or. en

Odůvodnění

Společnosti v EU mají celosvětově vedoucí postavení ve vývoji a údržbě softwaru s otevřeným 
zdrojovým kódem (často označovaného FLOSS); pokračování podpory RP je nezbytné k tomu, 
aby si tento sektor své vedení udržel.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 309
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 4

- Software, technologie Grid, bezpečnost a 
spolehlivost: technologie, nástroje a metody 
pro dynamický a důvěryhodný software, 

- Software, technologie Grid, bezpečnost a 
spolehlivost: technologie, nástroje a metody 
pro dynamický a důvěryhodný software, 
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architektonické struktury a systémy 
middleware, které podporují služby založené 
na znalostech včetně jejich poskytování 
coby veřejných služeb; na služby zaměřené, 
interoperabilní infrastruktury neomezených 
rozměrů, souřadnicová virtualizace zdrojů, 
síťové operační systémy; otevřené platformy 
a přístupy založené na spolupráci pro rozvoj 
softwaru, služeb a systémů; kompoziční 
nástroje; zvládání mimořádného chování 
složitých systémů; zlepšení spolehlivosti a 
odolnosti rozměrných, distribuovaných a 
nesouvisle propojených systémů; bezpečné a 
důvěryhodné systémy a služby, včetně 
kontroly a ověřování přístupu, při nichž je 
zohledněno soukromí, dynamické politiky v 
oblasti bezpečnosti a důvěry, spolehlivé a 
důvěryhodné metamodely.

architektonické struktury a systémy 
middleware, které podporují služby založené 
na znalostech včetně jejich poskytování 
coby veřejných služeb; na služby zaměřené, 
interoperabilní infrastruktury neomezených 
rozměrů, souřadnicová virtualizace zdrojů, 
včetně platforem s konkrétní doménou, 
síťové operační systémy; software s 
otevřeným zdrojovým kódem; otevřené 
platformy a přístupy založené na spolupráci 
pro rozvoj a validaci softwaru, služeb a 
systémů; kompoziční nástroje včetně 
programovacích jazyků; zvládání 
mimořádného chování složitých systémů; 
zlepšení spolehlivosti a odolnosti 
rozměrných, distribuovaných a nesouvisle 
propojených systémů; bezpečné a 
důvěryhodné systémy a služby, včetně 
kontroly a ověřování přístupu, při nichž je 
zohledněno soukromí, dynamické politiky v 
oblasti bezpečnosti a důvěry, spolehlivé a 
důvěryhodné metamodely.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 310
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 6

- Simulace, vizualizace, interakce a smíšené 
reality: nástroje pro modelování, simulaci, 
vizualizaci, interakci, virtuální, umocněnou 
a smíšenou realitu a pro jejich integraci do 
ucelených prostředí; nástroje pro inovativní 
návrhářství a tvořivost produktů, služeb a 
digitálních audio-vizuálních médií; 
přirozenější, intuitivní a snadnou použitelná 
rozhraní a nové způsoby interakce s 
technologiemi, stroji, zařízením a jinými 
lidskými výtvory; vícejazyčné a automatické 
překladatelské strojové systémy.

- Simulace, vizualizace, interakce a smíšené 
reality: nástroje pro modelování, simulaci, 
vizualizaci, interakci, virtuální, umocněnou 
a smíšenou realitu a pro jejich integraci do 
ucelených prostředí; nástroje pro inovativní 
návrhářství a tvořivost produktů, služeb a 
digitálních audio-vizuálních médií; 
přirozenější, intuitivní a snadnou použitelná 
rozhraní a nové způsoby interakce s 
technologiemi, stroji, zařízením a jinými 
lidskými výtvory; jazyková technologie 
včetně vícejazyčných a automatických 
překladatelských strojových systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 311
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 1 odrážka 6a (nová)

– Přechod ke čtvrté a další generaci 
mobilních systémů a související průlomové 
technologie pro digitální přenos a antény.

Or. it

Odůvodnění

Systémy čtvrté generace dosáhly dobré úrovně studií  a definování v japonském prostředí, 
zatímco Evropa poněkud zaostává.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 312
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 
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podbod 1 odrážka 6b (nová)

– Kvalita života jednotlivce: lepší informace 
a přístup k vědeckým poznatkům, přístup k 
základním veřejným službám (například 
daňové soustavě atd.) a široce využívané 
soukromé služby (průmysl volného času, 
bankovnictví atd. ).

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 642 k návrhu zprávy Jerzyho Buzka 
o 7. rámcovém programu)

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 313
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 2 odrážka 1a (nová)

– Podpora rozvoje inovačních měst: politiky 
a strategie, které umožní místním úřadům, 
vysokým školám a soukromým 
„poskytovatelům znalostí“ hrát úlohu při 
podpoře užívání IKT a pomoci 
modernizovat služby pro občany a podniky.

Or. it

Odůvodnění

Města hrají klíčovou úlohu při dosahování cílů IKT, zejména pokud jde o podporu inovací 
pomocí využívání IKT, zajištění rychlého přenosu pokroku v této oblasti ve prospěch 
evropských občanů a podniků a poskytování bezpečných, spolehlivých a upravitelných 
aplikací, řešení a služeb na základě IKT.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 314
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 2 odrážka 2

- Domácí prostředí: komunikace, sledování, 
ovládání, pomoc v domovech, budovách a 
veřejných prostorech; bezešvá 

- Domácí prostředí: komunikace, sledování, 
ovládání, pomoc v domovech, budovách a 
veřejných prostorech; bezešvá 
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interoperabilita a využívání všech zařízení s 
ohledem na hospodárnost, dostupnost a 
užitečnost; nové služby a nové formy 
interaktivního digitálního obsahu a služeb; 
přístup k informacím a řízení vědomostí.

interoperabilita a využívání všech zařízení s 
ohledem na hospodárnost, dostupnost a
užitečnost; nové služby (včetně služeb pro 
volný čas) a nové formy interaktivního 
digitálního obsahu a služeb; přístup k 
informacím a řízení vědomostí.

Or. es

Odůvodnění

[První odstavec obsahuje španělský překlad termínu „bezešvý“.]

Opravuje starý pozměňovací návrh 85, omezuje jeho působnost na pojem volného času, který 
nepochybně zahrnuje zábavu.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 315
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 2 odrážka 2

- Domácí prostředí: komunikace, sledování, 
ovládání, pomoc v domovech, budovách a 
veřejných prostorech; bezešvá 
interoperabilita a využívání všech zařízení s 
ohledem na hospodárnost, dostupnost a 
užitečnost; nové služby a nové formy 
interaktivního digitálního obsahu a služeb; 
přístup k informacím a řízení vědomostí.

- Domácí prostředí: komunikace, sledování, 
ovládání, pomoc v domovech, budovách a 
veřejných prostorech; bezešvá 
interoperabilita a využívání všech zařízení s 
ohledem na hospodárnost, dostupnost, 
užitečnost a bezpečnost; nové služby a nové 
formy interaktivního digitálního obsahu a 
služeb včetně zábavy; přístup k informacím 
a řízení vědomostí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 316
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 2 odrážka 3

- Robotické systémy: pružné a spolehlivé 
robotické systémy fungující v lidském a 
nestrukturovaném prostředí a spolupracující 
s lidmi; síťově propojení a spolupracující 
roboti; miniaturní roboti; modulární 

- Robotické systémy: pružné a spolehlivé 
robotické systémy fungující v lidském a 
nestrukturovaném prostředí a spolupracující 
s lidmi; síťově propojení a spolupracující 
roboti; miniaturní roboti; robotické 
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navrhování a modelování integrovaných 
robotických systémů.

technologie; modulární navrhování a 
modelování integrovaných robotických 
systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 317
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 3 odrážka 1 pododrážka 1

- v oblasti zdraví: osobní nenápadné 
systémy, které umožňují občanům ovládat 
své dobré životní podmínky, například 
nositelná a implantovatelná monitorovací 
zařízení a autonomní systémy na podporu 
zdravotního stavu; vznikající systémy, jako 
je molekulární obrazování pro zlepšenou 
prevenci a individualizované lékařství; 
získávání nových vědomostí v oblasti zdraví 
a jejich využívání v klinické praxi; 
modelování a simulace funkcí jednotlivých 
orgánů; mikrorobotická a nanorobotická 
zařízení pro minimálně invazivní chirurgické 
a terapeutické aplikace,

- v oblasti zdraví: osobní nenápadné 
systémy, které umožňují občanům ovládat 
své dobré životní podmínky, například 
nositelná a implantovatelná monitorovací 
zařízení a autonomní systémy na podporu 
zdravotního stavu; vznikající systémy, jako 
je molekulární obrazování pro zlepšenou 
prevenci a individualizované lékařství; 
získávání nových vědomostí v oblasti zdraví 
a jejich využívání v klinické praxi; 
modelování a simulace funkcí jednotlivých 
orgánů; mikrorobotická a nanorobotická 
zařízení pro minimálně invazivní chirurgické 
a terapeutické aplikace; počítačové systémy 
detekce a podpory klinického rozhodování, 
vedoucí  ke spolehlivější diagnóze a lepšímu 
toku práce, případně k expertním systémům 
pro konkrétní nemoci s integrálním 
přístupem k cyklu péče a využívajícím 
akumulované údaje o pacientech, a znalosti 
nemocí na základě modelů získané pomocí 
sběru dat, bioinformatiky a systémové 
biologie; podnikové systémy IT vedoucí ke 
zvýšené efektivitě a omezení lékařských 
chyb v nemocnicích a zařízeních následné 
péče;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 318
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 3 odrážka 1 pododrážka 3

- v oblasti začleňování: zmocnit jednotlivce 
a jejich komunity a zlepšit rovnocennou 
účast všech občanů v informační společnosti 
a zabraňovat vzniku digitálních propastí 
v důsledku zdravotního postižení, nízkých 
dovedností, chudoby, zeměpisné izolace, 
kultury, pohlaví či věku, mimo jiné 
podporou pomocných technologií, 
prosazováním nezávislého života, 
zvyšováním dovedností v oblasti elektroniky 
a rozvojem produktů a služeb pro všechny,

- v oblasti začleňování: zmocnit jednotlivce 
a jejich komunity a zlepšit rovnocennou 
účast všech občanů v informační společnosti 
a zabraňovat vzniku digitálních propastí 
v důsledku zdravotního postižení, nízkých 
dovedností, chudoby, zeměpisné izolace, 
kultury, pohlaví či věku, mimo jiné 
podporou pomocných technologií, 
prosazováním nezávislého života (například 
pomocí technologií a služeb domácí 
zdravotní péče), zvyšováním dovedností 
v oblasti elektroniky a rozvojem produktů a 
služeb pro všechny,

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 319
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 3 odrážka 1 pododrážka 4

- v oblasti mobility: integrované 
bezpečnostní systémy ve vozidlech 
využívající IKT a založené na otevřených, 
bezpečných a spolehlivých 
architektonických strukturách a rozhraních; 
interoperativní systémy založené na 
spolupráci pro účinnost a bezpečnost 
dopravy, založené na komunikaci mezi 
vozidly a s dopravní infrastrukturou a 
integrující přesné a odolné technologie pro 
určení pozice; personalizované infomobilní a 
multimodální služby zohledňující umístění, 
včetně inteligentních řešení služeb v 
cestovních ruchu,

- v oblasti mobility: integrované 
bezpečnostní systémy ve vozidlech 
využívající IKT a založené na otevřených, 
bezpečných a spolehlivých 
architektonických strukturách a rozhraních; 
interoperativní systémy založené na 
spolupráci pro účinnou a bezpečnou 
dopravu, která nebude poškozovat životní 
prostředí, založené na komunikaci mezi 
vozidly a s dopravní infrastrukturou a 
integrující přesné a odolné technologie pro 
určení pozice a navigaci; personalizované 
infomobilní a multimodální služby 
zohledňující umístění, včetně inteligentních 
řešení služeb v cestovních ruchu,

Or. en



PE 374.083v01-00 92/93 AM\614619CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložila Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 320
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 3 odrážka 1 pododrážka 5a (nová)

- Přenos řešení IKT pro využití 
hospodářského potenciálu v kulturní 
oblasti (včetně kulturního dědictví, 
regionálního rozvoje, turistiky) a podporu
zaměstnanosti v těchto oblastech; měla by 
být zvážena partnerství mezi veřejnými 
organizacemi (na místní, regionální a 
národní úrovni) a soukromými 
organizacemi (zejména malými a středními 
podniky).

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 680 k návrhu zprávy Jerzyho Buzka 
o 7. rámcovém programu)

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 321
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 3 odrážka 1a (nová)

– Nové podnikové modely pro IKT: 
formulování a definování nových 
podnikových modelů pro IKT pomocí 
společné práce na tématech, u kterých IKT 
hrají zásadní úlohu při změně přístupu k 
výrobě a službám (např. doprava, 
zdravotnictví, energetika, životní prostředí). 
[Projekty pocházející z tohoto společného 
výzkumu by měly být testovány v 
konkrétních situacích. Společná práce by 
měla být podpořena vícetematickým 
přístupem uvedeným v příloze 1.]

Or. it
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Odůvodnění

Pro IKT vznikají nové příležitosti ve spojení s novými sociálně-ekonomickými a 
environmentálními problémy. Z rozšířeného uplatnění technologií IKT by mohly těžit zejména 
doprava, zdravotnictví a energetika. Aby byly tyto nové aplikace umožněny, je třeba definovat 
nové podnikové modely a hodnotové řetězce na podporu investic do souvisejících inovačních 
iniciativ.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 322
Příloha I část „Témata“ podnadpis „Informační a komunikační technologie“ bod „Činnosti“ 

podbod 3 odrážka 2 pododrážka 1

- nové formy interaktivního, nelineárního a 
samostatně přizpůsobivého obsahu; tvořivost 
a obohacená uživatelská zkušenost; úprava 
různých médií podle požadavků zákazníka a 
dodávka mediálního obsahu; kombinace 
produkce a řízení celodigitálního obsahu se 
vznikajícími sémantickými technologiemi; 
užívání zaměřené na uživatele, přístup k 
obsahu a jeho tvorba,

- nové formy interaktivního, nelineárního a 
samostatně přizpůsobivého obsahu určené i 
pro zábavu a návrhy; tvořivost a obohacená 
uživatelská zkušenost; úprava různých médií 
podle požadavků zákazníka a dodávka 
mediálního obsahu; kombinace produkce a 
řízení celodigitálního obsahu se vznikajícími 
sémantickými technologiemi; užívání 
zaměřené na uživatele, přístup k obsahu a 
jeho tvorba;

Or. en


