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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 37
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Výzkum financovaný z veřejných 
zdrojů by se měl především zaměřovat na 
veřejné potřeby a priority a měl by se snažit 
doplňovat výzkum financovaný ze 
soukromých zdrojů. Práce prováděné SVS 
budou koordinovány s výzkumem 
podniknutým v rámci tematických priorit, 
aby se zabránilo překrývání a zdvojování 
národních výzkumných programů.

Or. en
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Odůvodnění

Veřejné zdroje by měly, kde je to možné, přispívat ke zlepšení života lidí, naplňování jejich 
potřeb a omezování rizik, jimž čelí, jakož i zlepšování hospodářství. Je však důležité, aby se 
výzkumné snahy nezdvojovaly. Výzkum provedený SVS by měl doplňovat výzkum prováděný 
v členských státech a přinášet mu přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 38
Bod odůvodnění 3

(3) Při provádění svého poslání by SVS 
mělo poskytovat vědeckou a technickou 
podporu pro proces tvorby politiky EU 
zaměřenou na uživatele, zajistit podporu 
provádění a sledování stávajících politik a 
reagovat na nové politické požadavky. K 
naplňování svého poslání provádí SVS 
výzkum vysoké kvality. 

(3) Při provádění svého poslání by SVS 
mělo poskytovat vědeckou a technickou 
podporu pro proces tvorby politiky EU 
zaměřenou na uživatele, zajistit podporu 
provádění a sledování stávajících politik a 
reagovat na nové politické požadavky. K 
naplňování svého poslání provádí SVS 
výzkum nejvyšší srovnatelné evropské 
kvality.

Or. cs

Odůvodnění

Hodnocení provedená v minulosti prokázala, že SVS je jednou z nejlepších výzkumných 
institucí svého druhu. Jeho výkonnostní úroveň musí být zachována a ještě prohlubována 
v souladu s Lisabonskými cíli.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 39
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Financování Společenství v oblasti 
výzkumu kmenových buněk se zaměří na 
výzkum zralých kmenových buněk a 
výzkum kmenových buněk z pupeční šňůry, 
ale v souladu s principem subsidiarity bude 
v jednotlivých případech dostupné i pro 
výzkum lidských embryonálních 
kmenových buněk.
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Odůvodnění

Výzkum kmenových buněk má obrovský potenciál pro rozšíření znalostí o  závažných 
onemocněních (rakovina, neurodegenerativní onemocnění, kardiovaskulární choroby, 
cukrovka, vzácné choroby atd.) a umožní, aby se tyto znalosti používaly při rozvoji léčby jak 
závažných onemocnění, tak i zranění (zlomeniny, popáleniny atd.). Tento léčebný potenciál 
není spojen jen s transplantacemi kmenových buněk, ale také s vývojem nových léků (pilulek), 
od nichž se očekává, že budou účinkovat rychleji. Většina pacientů intenzivně podporuje 
investice z veřejných prostředků s cílem zajistit mezinárodní přístup k objevům tohoto 
výzkumu. Výzkum kmenových buněk všech druhů (zralé, fetální, embryonální) je zásadní, 
protože každý druh kmenové buňky má specifické vlastnosti, především je vědecky prokázáno, 
že zralé kmenové buňky a buňky z pupečníkové šňůry nemohou splňovat vlastnosti 
embryonálních kmenových buněk; v současné době je srovnávací výzkum všech druhů 
kmenových buněk považován za klíčový k tomu, aby se zrychlil pokrok v oblasti výzkumu 
kmenových buněk. Toho může být efektivně dosaženo pouze s rozhodujícím množstvím vědců a 
zdrojů, což je jednou z nejvýznamnějších přidaných hodnot evropských výzkumných projektů, 
při nichž je nutností, aby se nejlepší týmy v Evropě mezi sebou porovnávaly, mohly 
spolupracovat a vyměňovat si své poznatky.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 40
Bod odůvodnění 4b (nový)

(4b) Výzkum „nadbytečných“ lidských 
embryí (embrya vytvořená ryze k léčbě 
neplodnosti, za účelem zvýšení úspěšnosti 
metody IVF, která už jsou dále k tomuto 
účelu nepotřebná, a tím pádem určená ke 
zničení) v raném stádiu vývoje (tj. do 14. 
dnů) může být financován, za předpokladu, 
že tento výzkum je v souladu se zákonem 
členského státu (států), kde bude prováděn, 
v rámci pravidel a pod přísným dohledem 
příslušného orgánu/příslušných orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Výzkum nadbytečných embryí, jejichž osudem je zničení, je zásadní pro podporu pokusů při 
léčbě neplodnosti, pro rozšíření znalostí o příčinách vrozených nemocí nebo potratů, k vývoji 
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efektivnějších technik antikoncepce a vývoji metod určování genetických vad embryí před 
implantací. Tento výzkum, prováděný podle přísných pravidel (např. bude nutný informovaný 
souhlas rodičů) a přísného dozoru příslušného vnitrostátního orgánu/vnitrostátních orgánů, 
je zásadní v době, kdy se neplodnost stále více vyskytuje v evropské populaci, zatímco počet 
stárnoucích obyvatel průběžně roste. Protože je tento typ výzkumu nutně velmi limitovaný a 
omezený na základě etických principů, je nanejvýš důležité spojit jednotlivá národní úsilí a 
dovolit nejlepším týmům v Evropě, aby spolu spolupracovaly a sdělovaly si navzájem své 
poznatky v rámci evropských projektů, s cílem zajistit co nejvyšší možnou míru výstupů z 
tohoto výzkumu.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění 7

(7) Za účelem provedení tohoto programu 
může být vhodné, kromě spolupráce 
zahrnuté v Dohodě o Evropském 
hospodářském prostoru nebo některé dohodě 
o přidružení, zapojit se do činností 
mezinárodní spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi, zejména na 
základě článku 170 Smlouvy.

(7) Za účelem provedení tohoto programu je 
žádoucí, kromě spolupráce zahrnuté v 
Dohodě o Evropském hospodářském 
prostoru nebo některé dohodě o přidružení, 
zapojit se do činností mezinárodní 
spolupráce s třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi, zejména na 
základě článku 170 Smlouvy.

Or. cs

Odůvodnění

V zájmu udržení vysoké úrovně evropského výzkumu je potřeba nadále prohlubovat 
spolupráci s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi všemi možnými cestami.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 42
Bod odůvodnění 10

(10) SVS by mělo nadále vytvářet další 
zdroje prostřednictvím činností zapojených 
do hospodářské soutěže; mezi ně patří účast 
na nepřímých akcích rámcového programu, 
práce pro třetí osoby a v menší míře 
využívání duševního vlastnictví.

(10) SVS by mělo nadále vytvářet další 
zdroje prostřednictvím činností zapojených 
do hospodářské soutěže; mezi ně patří účast 
na nepřímých akcích rámcového programu, 
práce pro třetí osoby (při splnění daných 
podmínek, zejména ze strany ochrany práv 
duševního vlastnictví) a v menší míře 
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využívání duševního vlastnictví.

Or. cs

Odůvodnění

Je žádoucí zlepšovat ochranu výsledků tvůrčí činnosti evropských výzkumných institucí a 
výzkumných pracovníků, která přispěje nejen ke zvyšování zdrojů SVS, ale podnítí další 
výzkum a investice do výzkumu z veřejných i soukromých zdrojů.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 43
Bod odůvodnění 13

(13) V příhodné době by Komise měla 
zajistit nezávislé hodnocení týkající se  
činností prováděných v oblastech zahrnutých 
v tomto programu.

(13) V příhodné době by Komise měla 
zajistit nezávislé hodnocení týkající se  
činností prováděných v oblastech zahrnutých 
v tomto programu, které v budoucnu povede 
k dalšímu systematickému měření a 
hodnocení přímých i nepřímých akcí dle 
rámcového programu.

Or. cs

Odůvodnění

V rámci zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti, musí Evropa po vzoru některých 
vyspělých zemí zajistit objektivní a systematické měření evropského výzkumu. SVS s budoucí 
Evropskou radou pro výzkum by měly takový systém zavést do praxe a zároveň se pokusit 
zajišťovat, aby byly finanční prostředky využívány efektivně a transparentně.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 44
Čl. 4 odst. 3a (nový)

3a. Přezkoumání oblastí výzkumu, které by 
měly být z tohoto programu vyčleněny, 
musí probíhat pravidelně, aby mohl být 
zohledněn vědecký pokrok. 
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Odůvodnění

Vědecký pokrok může způsobit, že studie mohou v některých oblastech zastarat.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 45
Příloha oddíl 1 odst. 1

Poskytovat vědeckou a technickou podporu 
pro proces tvorby politiky EU zaměřenou na 
uživatele, zajistit podporu provádění a 
sledování stávajících politik a reagovat na 
nové politické požadavky.

Poskytovat vědeckou a technickou podporu 
pro proces tvorby politiky EU zaměřenou na 
uživatele, zajistit podporu provádění a 
sledování stávajících politik (včetně 
případného posuzování jejich dopadů) a 
reagovat na nové politické požadavky.

Or. cs

Odůvodnění

S odkazem na iniciativu „zlepšování právní úpravy“ je posuzování dopadu evropských politik 
nezbytnou součástí tvorby evropské legislativy. Vědeckou a technickou podporou by SVS mělo 
k těmto cílům bezpochyby přispívat.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 46
Příloha oddíl 2 odst. 1 odrážka 1

– pružným reagováním na měnící se potřeby 
a požadavky tvůrců politiky EU;

– pružným reagováním na měnící se potřeby 
a požadavky tvůrců politiky EU, i na úrovni 
členských států;

Or. cs

Odůvodnění

Vzhledem ke skutečnosti, že národní vlády členských států jsou bezprostředně účastny procesu 
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vytváření politik EU, je jejich přítomnost v celém procesu žádoucí, včetně přístupu k SVS.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Březina

Pozměňovací návrh 47
Příloha oddíl 2 odst. 1 odrážka 2

– zaměřením pozornosti na otázky, které 
jsou důležité z hlediska společenského 
zájmu, které mají výzkumnou složku a které 
mají zásadní význam pro celé Společenství; 

– zaměřením pozornosti na otázky, které 
jsou důležité z hlediska společenského 
zájmu, které mají výzkumnou složku a které 
mají zásadní význam pro celé Společenství
(nebo jeho významnou část);

Or. cs

Odůvodnění

Otázky, které mají primárně vliv jen na některé parciální zájmy a některé členské země, 
mohou mít sekundárně vliv na fungování celé EU, proto by neměly být vyjmuty z působnosti 
tohoto programu. Jako příklad lze uvést oblast rybolovu, sluneční energie apod.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 48
Příloha oddíl 2 odst. 1 odrážka 5a (nová)

– zlepšováním transparentnosti při 
stanovování výzkumných priorit 
zveřejňováním kritérií pro tyto priority, 
informováním Evropského parlamentu a 
Rady o důvodech, které odůvodňují volbu  
výzkumných priorit.

Or. en

Odůvodnění

SVS provádí výzkum financovaný z veřejných zdrojů pro politiky EU podle potřeb 
jednotlivých generálních direktorátů Komise. Veřejnost má proto právo vědět, jak a proč jsou 
stanovovány priority výzkumu Společenství prováděného SVS.
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Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 49
Příloha oddíl 2 odst. 3

Hlavním rysem přístupu bude šíření znalostí 
mezi nejrůznější účastníky zapojené do 
tohoto procesu. Činnosti se rovněž zaměří na 
podporu provádění právních předpisů a 
kontrolu jejich dodržování, jakož i na šíření 
osvědčených postupů v rámci EU-25, 
kandidátských a sousedních zemí. 

Hlavním rysem přístupu bude šíření znalostí 
mezi nejrůznější účastníky zapojené do 
tohoto procesu a měly by být posíleny snahy 
ke zlepšení přístupu malých a středních 
podniků k výsledkům výzkumu. Činnosti se 
rovněž zaměří na podporu provádění 
právních předpisů a kontrolu jejich 
dodržování, jakož i na šíření osvědčených 
postupů v rámci EU-25, kandidátských a 
sousedních zemí.

Or. en

Odůvodnění

Malé a střední podniky hrají zásadní roli při podpoře růstu a inovací v EU. Výsledky výzkumu 
podniknutého Komisí by měly být pro tyto podniky snadněji přístupné.

Pozměňovací návrh, který předložil Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 50
Příloha oddíl 2 odst. 7

Zvláštní část zdrojů SVS je vyčleněna na 
předběžný výzkum za účelem vývoje 
nových znalostí a nových schopností. Zdroje 
jsou do předběžného výzkumu investovány 
jako „počáteční kapitál“, který může později 
přinést praktické výsledky, a v případě 
úspěchu přispějí ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu k činnostem SVS.

Zvláštní část zdrojů SVS je vyčleněna na 
předběžný výzkum za účelem vývoje 
nových znalostí a nových schopností. Zdroje 
jsou do předběžného výzkumu investovány 
jako „počáteční kapitál“, který může později 
přinést praktické výsledky, a v případě 
úspěchu přispějí ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu k činnostem SVS.
Takovýto předběžný výzkum bude prováděn 
s přihlédnutím k úkolům vyplývajícím ze  
specifického programu „Myšlenky“.

Or. pl



AM\614621CS.doc 9/12 PE 374.085v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Předběžný výzkum za účelem vývoje nových znalostí a schopností, o němž je řeč v úvodní větě, 
může být podobný „hraničnímu výzkumu“, který má spadat do působnosti Evropské rady pro 
výzkum. Ačkoli zdvojování jednotlivých témat je nežádoucí, součinnost mezi jednotlivými 
úkoly by byla užitečná. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 51
Příloha oddíl 3 bod 3.1.3 odst. 1 odrážka 3

– poskytovat údaje o spolehlivosti dodávek 
energie pro Evropu. 

– poskytovat údaje o spolehlivosti dodávek 
energie pro Evropu a dostupnosti 
obnovitelných zdrojů energie při zabránění 
zdvojování prací, prováděných institucemi 
EU.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité shromažďovat informace o zásobách energie v EU s cílem usnadnit sledování 
nabídky a poptávky po energiích EU. Tato práce by měla doplňovat práci ostatních institucí 
EU a mezinárodních institucí a nikoli zdvojovat stávající snahy.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 52
Příloha oddíl 3 bod 3.1.4 odst. 1

SVS bude tvorbou výhledových analýz a 
strategií souvisejících se znalostní 
společností podporovat utváření politik a 
nástrojů v oblasti technologií informační 
společnosti (TIS) přispívajících ke 
konkurenceschopné znalostní společnosti v 
Evropě. Pozornost se zaměří na růst, 
solidaritu, začlenění a udržitelnost. SVS 
bude rovněž přispívat k provádění politik 
EU, které jsou úzce spjaty s rozvojem 
technologií informační společnosti a které 

SVS bude tvorbou výhledových analýz a 
strategií souvisejících se znalostní 
společností podporovat utváření politik a 
nástrojů v oblasti technologií informační 
společnosti (TIS) přispívajících ke 
konkurenceschopné znalostní společnosti v 
Evropě, se zaměřením na bezplatný 
software a „open source“ software. 
Pozornost se zaměří na růst, solidaritu, 
začlenění a udržitelnost. SVS bude rovněž 
přispívat k provádění politik EU, které jsou 
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mají z jejich rozvoje velký užitek. Mezi ně 
patří aplikace v oblasti elektronického 
obchodního styku (e-business), 
elektronického zdravotnictví (e-health), 
osobní bezpečnosti,  elektronického 
vzdělávání (e-learning), elektronické správy 
(e-government) a životního prostředí, jakož i 
stanovení potenciálu nového rozvoje ve 
prospěch obecných evropských strategií 
růstu, začlenění a kvality života.

úzce spjaty s rozvojem technologií 
informační společnosti a které mají z jejich 
rozvoje velký užitek. Mezi ně patří aplikace 
v oblasti elektronického obchodního styku 
(e-business), elektronického zdravotnictví 
(e-health), osobní bezpečnosti,  
elektronického vzdělávání (e-learning), 
elektronické správy (e-government) a 
životního prostředí, jakož i stanovení 
potenciálu nového rozvoje ve prospěch 
obecných evropských strategií růstu, 
začlenění a kvality života. SVS se zaměří na 
prohloubení přístupu postižených osob 
k informační společnosti.

Or. en

Odůvodnění

SVS by mělo rovněž zlepšit přístup k informacím všech příslušníků společnosti. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 53
Příloha oddíl 3 bod 3.1.5 odst. 3 podbod (1) odrážka 3

– vývoj a validace pokročilých metod ke 
zpřesňování, odbourávání a nahrazování 
pokusů na zvířatech u biotechnologických 
léčiv, k předvídání toxicity chemických 
látek prostřednictvím buněčných kultur in 
vitro, vysoce výkonné techniky a 
toxikogenomika;

– vývoj výzkumu a inovací v oblasti 
alternativních strategií testování na 
zvířatech při výzkumech v oblasti 
biomedicíny, zejména využití potenciálu 
technologií lidských kmenových buněk a 
zvláště technologií lidských embryonálních 
kmenových buněk;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k požadavkům Protokolu o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat a 
vážného zájmu evropské veřejnosti o testování na zvířatech a v souladu s přispěním ke 
směrnici Rady 86/609/EHS, která se týká ochrany zvířat používaných k experimentálním nebo 
jiným vědeckým účelům, a v souladu se snížením využívání nehumánních primátů ve výzkumu 
(jak stanovilo rozhodnutí Rady 1999/575/ES o uzavření Evropské úmluvy na ochranu 
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obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely) musí EU pokračovat ve vývoji a 
validaci alternativ k testování na zvířatech. Především byly nedávno demonstrovány velmi 
inovační in vitro (ve zkumavce) modely založené na technologii lidských kmenových buněk, a 
obzvláště na technologii lidských embryonálních kmenových buněk, které mají velký význam 
pro bezpečné toxikologické a farmaceutické testování, stejně jako pro screening léčiv.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 54
Příloha oddíl 3 bod 3.1.5 odst. 3 podbod (2)

(2) Biotechnologie v oblasti zemědělství, 
potravin a krmiv:

(2) Biotechnologie v oblasti zemědělství, 
potravin a krmiv:

– výhledové studie o vznikajících 
biotechnologických aplikacích ve výrobě 
potravin (např. funkční potraviny, 
klonování hospodářských zvířat a geneticky 
modifikované plodiny využívané k produkci 
léčiv nebo k průmyslové produkci);
– odhalování, identifikace a kvantifikace 
geneticky modifikovaných organismů 
(GMO) (zahrnuje validaci vysoce 
výkonných screeningových metod a nástrojů 
k zabezpečování jakosti u GMO příštích 
generací);

– odhalování, identifikace a kvantifikace 
geneticky modifikovaných organismů 
(GMO) (zahrnuje validaci vysoce 
výkonných screeningových metod a nástrojů 
k zabezpečování jakosti u GMO příštích 
generací); 

– studie o koexistenci geneticky 
modifikovaných a nemodifikovaných 
plodin; studie o hospodářských aspektech 
geneticky modifikovaných plodin. 

– studie o koexistenci geneticky 
modifikovaných a nemodifikovaných plodin.

Or. en

Odůvodnění

Financování výzkumu GMO z prostředků Společenství by se mělo zaměřit na studie možných 
dopadů na lidské zdraví a životní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložila Eluned Morgan

Pozměňovací návrh 55
Příloha oddíl 3 bod 3.2.1 odst. 1 odrážka 2

– Aspekty životního prostředí: posuzování – Aspekty životního prostředí: posuzování 
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důsledků dobrých zemědělských a 
ekologických podmínek a zkoumání dopadů 
a účinnosti agroenvironmentálních opatření 
na půdní a vodní podmínky, biologickou 
rozmanitost a evropské krajiny. Analýza 
spojitosti mezi zemědělskou a regionální 
politikou a politikou rozvoje venkova a 
jejich dopady na změny ve využívání půdy v 
Evropě prostřednictvím vývoje ukazatelů a 
prostorových modelů. Podpora rozvoje 
cílených územních strategií pro provádění 
programů rozvoje venkova. Posuzování 
dopadu změny klimatu na zemědělství 
z hlediska opatření pro přizpůsobení. 
Příspěvek ke snižování emisí skleníkových 
plynů pomocí zvláštních energetických 
plodin a energetického využití odpadů ze 
zemědělství.

důsledků dobrých zemědělských a 
ekologických podmínek a zkoumání dopadů 
a účinnosti agroenvironmentálních opatření 
na půdní a vodní podmínky, biologickou 
rozmanitost a evropské krajiny. Analýza 
spojitosti mezi zemědělskou a regionální 
politikou a politikou rozvoje venkova a 
jejich dopady na změny ve využívání půdy v 
Evropě prostřednictvím vývoje ukazatelů a 
prostorových modelů. Vyhodnocení 
podpůrných opatření pro zemědělství 
s nízkými vstupy a organického zemědělství 
i úrodnosti půdy. Podpora rozvoje cílených 
územních strategií pro provádění programů 
rozvoje venkova. Posuzování dopadu změny 
klimatu na zemědělství z hlediska opatření 
pro přizpůsobení. Příspěvek ke snižování 
emisí skleníkových plynů pomocí zvláštních 
energetických plodin a energetického využití 
odpadů ze zemědělství.

Or. en

Odůvodnění

Nedávné výzkumy úrodnosti půdy vykazují znepokojivý úpadek úrodnosti půdy na celém světě, 
což představuje dlouhodobé riziko pro schopnost lidstva zajistit si potravu. Obsah 
organických látek v půdě se snižuje a narůstá eroze, což mohou způsobovat intenzivní 
technologie zemědělské výroby, jež nemusejí být z dlouhodobého hlediska udržitelné. 


