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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 323
Příloha I část „Témata“ podtitul „Informační a komunikační technologie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3 odrážka 2 pododrážka 3

inteligentní služby pro přístup ke kulturnímu 
dědictví v digitální podobě; nástroje, které 
různým společenstvím umožní vytvářet 
novou kulturní paměť založenou na živém
dědictví; metody a nástroje pro ochranu 
digitálního obsahu; vytváření digitálních 
objektů, které budou moci budoucí uživatelé 
použít a zachovat přitom autentičnost a 
integritu původního výtvoru a kontextu 
používání.

inteligentní služby pro přístup ke kulturnímu 
dědictví v digitální podobě; nástroje, které 
různým společenstvím umožní vytvářet 
novou kulturní paměť založenou na živém
dědictví; metody a nástroje pro ochranu a 
diverzifikaci digitálního obsahu; vytváření 
digitálních objektů, které budou moci 
budoucí uživatelé použít a zachovat přitom 
autentičnost a integritu původního výtvoru a 
kontextu používání.

Or. en
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Odůvodnění

Politika výzkumu EU by měla podporovat diverzifikaci produkce digitálního obsahu, aby byla 
schopna se vypořádat s rostoucí mezinárodní konkurencí v této oblasti, která se velmi rychlým 
tempem stává jedním z nejdůležitějších kulturních odvětví na celém světě.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 324
Příloha I část „Témata“ podtitul „Informační a komunikační technologie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3 odrážka 2 pododrážka 3

- inteligentní služby pro přístup ke 
kulturnímu dědictví v digitální podobě; 
nástroje, které různým společenstvím 
umožní vytvářet novou kulturní paměť
založenou na živém dědictví; metody a 
nástroje pro ochranu digitálního obsahu; 
vytváření digitálních objektů, které budou 
moci budoucí uživatelé použít a zachovat 
přitom autentičnost a integritu původního 
výtvoru a kontextu používání.

- inteligentní služby pro přístup ke 
kulturnímu dědictví v digitální podobě; 
nástroje, které různým společenstvím 
umožní shromažďovat a vytvářet své
kulturní paměti založené na živém dědictví; 
metody a nástroje pro ochranu digitálního 
obsahu; vytváření digitálních objektů, které 
budou moci budoucí uživatelé použít a 
zachovat přitom autentičnost a integritu 
původního výtvoru a kontextu používání.

Or. es

.

Pozměňovací návrh, který předložila Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 325
Příloha I část „Témata“ podtitul „Informační a komunikační technologie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3 odrážka 2a (nová)

- sledování obchodního řízení a výkonu 
v reálném čase: účinná a produktivní 
podpora manažerských rozhodnutí, 
sledování, shromažďování a zpracování 
dat;

Or. it

Odůvodnění

Je důležité podporovat využívání ICT v obchodním řízení.
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Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 326
Příloha I část „Témata“ podtitul „Informační a komunikační technologie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3 odrážka 3 pododrážka 1

dynamické a síťově orientované systémy 
podniků pro tvorbu a dodávání produktů a 
služeb; decentralizovaná kontrola a řízení 
inteligentních pomůcek; digitální podnikové 
ekosystémy, zejména softwarová řešení, 
která lze přizpůsobit potřebám malých a 
středně velkých organizací; služby založené 
na spolupráci pro distribuované pracovní
prostory; intenzivnější přítomnost ve 
skupinách, řízení skupin a sdílení podpory,

dynamické a síťově orientované systémy 
podniků pro tvorbu a dodávání produktů a 
služeb; decentralizovaná kontrola a řízení 
inteligentních pomůcek; digitální podnikové 
ekosystémy, zejména softwarová řešení, 
která lze přizpůsobit potřebám malých a 
středně velkých organizací; služby založené 
na spolupráci pro distribuované pracovní
prostory vědomé si souvislostí; intenzivnější 
přítomnost ve skupinách, řízení skupin a 
sdílení podpory; služby sdílející znalosti a 
interaktivní služby;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 327
Příloha I část „Témata“ podtitul „Informační a komunikační technologie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3 odrážka 3 pododrážka 2

- výroba: síťově propojené inteligentní 
kontroly pro využití ve vysoce přesné 
nízkonákladové výrobě; bezdrátová 
automatizace a logistika pro rychlé 
přizpůsobení výrobních podniků; 
integrovaná prostředí pro modelování, 
simulaci, prezentaci a virtuální produkci; 
výrobní technologie pro miniaturizované 
systémy IKT a pro systémy obsahující různé 
druhy materiálů a objektů.

- výroba, včetně tradičního průmyslu:
síťově propojené inteligentní kontroly pro 
využití ve vysoce přesné nízkonákladové 
výrobě; bezdrátová automatizace a logistika 
pro rychlé přizpůsobení výrobních podniků; 
integrovaná prostředí pro modelování, 
simulaci, optimalizaci, prezentaci a virtuální 
produkci; výrobní technologie pro 
miniaturizované systémy IKT a pro systémy 
obsahující různé druhy materiálů a objektů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 328
Příloha I část „Témata“ podtitul „Informační a komunikační technologie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3 odrážka 4 pododrážka 1

nástroje podporující důvěru a důvěryhodnost 
IKT a jejich aplikací; systémy řízení 

nástroje podporující důvěru a důvěryhodnost 
IKT a jejich aplikací; systémy řízení 
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několikanásobné či federální identity; 
ověřovací a schvalovací techniky; systémy 
splňující požadavky na soukromí vyplývající 
z nového technického rozvoje; správa práv a 
aktiv; nástroje na ochranu proti ohrožení 
z internetu.

několikanásobné či federální identity; 
ověřovací a schvalovací techniky; systémy 
splňující požadavky na soukromí vyplývající 
z nového technického rozvoje; správa práv a 
aktiv; nástroje na ochranu proti nevyžádané 
elektronické poště a ohrožení z internetu.

Or. en

Odůvodnění

Nevyžádaná elektronická pošta se z příležitostné nepříjemnosti stala velkým problémem, 
protože její objem a složitost enormně vzrostly. Její cena pro podnikání a účinné fungování 
elektronické komunikace stoupá. Opatření proti nevyžádané elektronické poště závratným 
tempem zastarávají. EU musí podporovat vývoj vhodných technologických nástrojů, které 
tento jev zastaví.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 329
Příloha I část „Témata“ podtitul „Informační a komunikační technologie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3 odrážka 4 pododrážka 1

nástroje podporující důvěru a důvěryhodnost 
IKT a jejich aplikací; systémy řízení 
několikanásobné či federální identity; 
ověřovací a schvalovací techniky; systémy 
splňující požadavky na soukromí vyplývající 
z nového technického rozvoje; správa práv a 
aktiv; nástroje na ochranu proti ohrožení 
z internetu.

nástroje podporující důvěru a důvěryhodnost 
IKT a jejich aplikací; systémy řízení 
několikanásobné či federální identity; 
ověřovací a schvalovací techniky; systémy 
splňující požadavky na soukromí vyplývající 
z nového technického rozvoje; správa práv a 
aktiv opírající se o interoperabilitu a 
otevřené normy; nástroje na ochranu 
soukromí proti ohrožení z internetu.

Or. en

Odůvodnění

Evropské podniky potřebují ochranná opatření pro interoperabilitu a otevřené normy, aby 
mohly plně těžit z řešení v oblasti řízení identity. Tato ochranná opatření se vyhýbají 
nežádoucím omezením volné hospodářské soutěže, jak pro poskytovatele softwarových, tak i 
hardwarových řešení. Jasným předmětem, který je chráněn řízením identity před ohrožením 
z internetu, je soukromí.
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Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 330
Příloha I část „Témata“ podtitul „Informační a komunikační technologie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3 odrážka 4 pododrážka 1a (nová)

- Bezpečnost v oblasti komunikací: Nové 
techniky kódování dat, které jdou za 
softwarové kryptologické systémy. Vývoj a 
hodnocení hardwarových šifrovacích 
zařízení pro bezdrátové, satelitní nebo 
optické systémy. Navrhování ucelených a 
účinných kodifikačních zařízení. 
Hodnocení dosažitelných úrovní 
bezpečnosti. Používání nepravidelných 
nosných frekvencí (chaotických vln) pro 
zvýšení úrovně bezpečnosti přenosu. 
Hodnocení výkonu této technologie a jejího 
zapojení do stávajících komunikačních sítí. 

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 331
Příloha I část „Témata“ podtitul „Informační a komunikační technologie“ nadpis „Reakce na 

vznikající potřeby a nepředvídané politické potřeby“ odstavec 1

Činnosti v oblasti budoucích a vznikajících 
technologií budou přitahovat a podněcovat 
mezioborový výzkum na vynikající odborné 
úrovni ve vznikajících oblastech výzkumu 
souvisejícího s IKT. Důraz bude zahrnovat: 
výzkum nových miniaturizačních a 
výpočetních hranic včetně například 
využívání kvantových účinků; propojení 
složitého komplexu síťově spojených 
výpočetních a komunikačních systémů; 
zkoumání nových konceptů a experimenty 
s inteligentními systémy nových 
personalizovaných produktů a služeb.

Činnosti v oblasti budoucích a vznikajících 
technologií budou přitahovat a podněcovat 
mezioborový výzkum na vynikající odborné 
úrovni ve vznikajících oblastech výzkumu 
souvisejícího s IKT. Důraz bude zahrnovat: 
výzkum nových miniaturizačních a 
výpočetních hranic včetně například 
využívání kvantových účinků; propojení 
složitého komplexu síťově spojených 
výpočetních a komunikačních systémů 
včetně softwaru; zkoumání nových konceptů 
a experimenty s inteligentními systémy 
nových personalizovaných produktů a 
služeb.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 332
Příloha I část „Témata“ podtitul „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie“ nadpis „Přístup“ odstavec 1

Aby se posílila konkurenceschopnost 
evropského průmyslového odvětví, je třeba 
radikálních inovací. Odvětví musí zaměřit 
své schopnosti na produkty a technologie 
s vysokou přidanou hodnotou, aby se splnily 
požadavky zákazníků, jakož i očekávání 
v oblasti životního prostředí, zdraví a 
společnosti. Pro řešení těchto výzev je 
výzkum velice důležitý.

Aby se posílila konkurenceschopnost 
evropského průmyslového odvětví, je třeba 
radikálních inovací. Odvětví musí zaměřit 
své schopnosti na produkty a technologie 
s vysokou přidanou hodnotou včetně 
ekologických technologií, aby se splnily 
požadavky zákazníků, jakož i očekávání 
v oblasti životního prostředí, zdraví a 
společnosti. Pro řešení těchto výzev je 
výzkum velice důležitý, přičemž do 
výzkumu financovaného veřejnými 
prostředky se musí v první řadě investovat 
s cílem splnit veřejné potřeby a priority.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 333
Příloha I část „Témata“ podtitul „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie“ nadpis „Přístup“ odstavec 1

Aby se posílila konkurenceschopnost 
evropského průmyslového odvětví, je třeba 
radikálních inovací. Odvětví musí zaměřit 
své schopnosti na produkty a technologie 
s vysokou přidanou hodnotou, aby se splnily 
požadavky zákazníků, jakož i očekávání 
v oblasti životního prostředí, zdraví a 
společnosti. Pro řešení těchto výzev je 
výzkum velice důležitý.

Aby se posílila konkurenceschopnost 
evropského průmyslového odvětví, je třeba 
radikálních inovací. Odvětví musí zaměřit 
své schopnosti na produkty, postupy a 
technologie s vysokou přidanou hodnotou, 
aby se splnily požadavky zákazníků, jakož i 
očekávání v oblasti životního prostředí, 
zdraví a společnosti. Pro řešení těchto výzev 
je výzkum velice důležitý.

Or. es

Odůvodnění

Nová verze pozměňovacího návrhu 95, kde se slovo „procedimientos“ nahrazuje slovem 
„procesos“. Změna se netýká české verze.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 334
Příloha I část „Témata“ podtitul „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie“ nadpis „Přístup“ odstavec 2

Klíčovým prvkem tohoto tématu je účinná 
integrace nanotechnologie, věd o 
materiálech a nových výrobních metod, aby 
bylo dosaženo průmyslové přeměny, aby se 
maximalizovaly dopady této přeměny a 
současně se podpořila udržitelná výroba a 
spotřeba. Téma bude podporovat veškeré 
průmyslové činnosti, které jsou prováděny 
v synergii s jinými tématy. Budou 
podporovány aplikace ve všech odvětvích a 
oblastech, a to včetně vědy o materiálech, 
vysoce výkonných zpracovatelských 
technologií a technologií postupu, 
nanobiotechnologie nebo nanoelektroniky.

V budoucnosti bude konkurenceschopnost 
průmyslu záviset z velké části na 
nanotechnologii a jejím uplatnění.
Přeměnu evropského průmyslu mohou 
urychlit činnosti VTR prováděné v mnoha 
oblastech nanovědy a nanotechnologie.
Evropská unie rozpoznala vůdčí postavení 
v oblastech, jako jsou nanovědy, 
nanotechnologie, materiály a nové výrobní 
technologie, a to se musí podporovat, aby se 
posílilo její postavení v silně konkurenčním 
celosvětovém kontextu.

Or. fr

Odůvodnění

Oblast zahrnutá do tohoto tématu je enormní. Zkušenosti s šestým rámcovým programem 
ukazují potřebu dát rozměru nanověd a nanotechnologií větší prioritu, aby se předešlo 
přílišným příspěvkům.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 335
Příloha I část „Témata“ podtitul „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie“ nadpis „Přístup“ odstavec 3

Střednědobý přístup se zaměří na sblížení 
vědomostí a dovedností, které jsou 
získávány z různých oborů a využívají 
vědecké a technologické synergie založené 
na aplikacích. Dlouhodobě se téma zaměří 
na využití ohromného potenciálu nanověd a 
nanotechnologií pro vytváření skutečného 
znalostního průmyslu a hospodářství. 
V obou případech bude důležité zajistit 
přijetí získaných vědomostí pomocí 
účinného šíření a využívání výsledků.

Střednědobý přístup se zaměří na sblížení 
vědomostí a dovedností, které jsou 
získávány z různých oborů a využívají 
vědecké a technologické synergie založené 
na aplikacích. Dlouhodobě se téma zaměří 
na využití ohromného potenciálu nanověd a 
nanotechnologií pro vytváření skutečného 
znalostního průmyslu a hospodářství. 
V obou případech bude důležité zajistit 
přijetí získaných vědomostí pomocí 
účinného šíření a využívání výsledků pro 
všechny evropské občany.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 336
Příloha I část „Témata“ podtitul „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie“ nadpis „Přístup“ odstavec 3a (nový)

V budoucnosti bude konkurenceschopnost 
průmyslu záviset z velké části na 
nanotechnologiích a jejich uplatnění. EU 
zaujímá ve světě v četných oblastech 
nanotechnologií, nanověd, materiálů a 
výrobních postupů čelní postavení. Toto 
vedoucí postavení je třeba posilovat a 
podporovat nové činnosti k upevnění a 
zlepšení pozice EU ve vysoce 
konkurenčním globálním kontextu. 
Výzkum a technologický vývoj v různých 
oblastech nanověd a nanotechnologií může 
urychlit proces transformace evropského 
průmyslu.

Or. es

Odůvodnění

Oprava starého pozměňovacího návrhu 96. V budoucnosti bude konkurenceschopnost 
evropského průmyslu záviset z velké části na nanotechnologiích, materiálech a výrobních 
systémech a jejich použitích, a z tohoto důvodu může výzkum a vývoj v těchto oblastech 
urychlit proces transformace evropského průmyslu a vést ke zvýšení jeho 
konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 337
Příloha I část „Témata“ podtitul „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie“ nadpis „Přístup“ odstavec 5

Téma je obzvlášť důležité pro malé a střední 
podniky vzhledem k jejich potřebám a úloze 
při rozvíjení a využívání technologií. Mezi 
významné oblasti patří: nanopřístroje, 
nanonástroje a nanozařízení (vzhledem ke 
koncentraci rychle rostoucích a vysoce 
technicky rozvinutých malých a středních 

Téma je obzvlášť důležité pro malé a střední 
podniky vzhledem k jejich potřebám a úloze 
při rozvíjení a využívání technologií. Mezi 
významné oblasti patří: nanopřístroje, 
nanonástroje a nanozařízení (vzhledem ke 
koncentraci rychle rostoucích malých a 
středních podniků v tomto odvětví); 
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podniků v tomto odvětví); technické textilní 
látky (typické tradiční odvětví procházející 
rychlou přeměnou, která ovlivňuje mnoho 
malých a středních podniků); kosmické 
systémy; strojírenská průmyslová odvětví 
(např. strojírenské nástroje – zde patří 
evropské malé a střední podniky mezi 
světovou špičku) a další odvětví, která 
zahrnují mnoho malých a středních podniků, 
pro něž bude zavedení nových obchodních 
modelů, materiálů a produktů přínosné.

technické textilní látky (typické tradiční 
odvětví procházející rychlou přeměnou, 
která ovlivňuje mnoho malých a středních 
podniků); letecké a kosmické systémy; 
strojírenská průmyslová odvětví (např. 
strojírenské nástroje – zde patří evropské 
malé a střední podniky mezi světovou 
špičku) a další odvětví, která zahrnují 
mnoho malých a středních podniků, pro něž 
bude zavedení nových obchodních modelů, 
materiálů a produktů přínosné.

Or. es

Odůvodnění

Oprava starého pozměňovacího návrhu 97. Malé a střední podniky často vznikají jako odnož 
vysokoškolských středisek nebo podobných subjektů, a ačkoli tomu tak není ve všech 
případech, bývají na vysoké technologické úrovni. Je tedy vhodné odstranit výraz „vysoce 
technicky rozvinuté“, aby tak nedošlo k vyloučení těch podniků, které nejsou tak 
technologicky vyspělé, ale přesto si přejí být zahrnuty do tohoto bodu a do služeb a produktů 
s vysokou přidanou hodnotou.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 338
Příloha I část „Témata“ podtitul „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie“ nadpis „Činnosti“ bod 1 odst. 3

Navíc se budou činnosti soustředit na 
související výzvy a na společenské 
souvislosti a přijetí nanotechnologií. To 
bude zahrnovat výzkum všech aspektů 
posouzení rizik (např. nanotoxikologie a 
ekotoxikoloie), jakož i bezpečnosti, 
nomenklatury, metrologie a standardů, které 
jsou při využívání průmyslových aplikací 
stále důležitější. Budou též zahájeny 
specifické akce na zřízení specializovaných 
středisek pro vědomosti a odborné znalosti, 
jakož i kontaktního místa pro provádění 
integrovaného a odpovědného přístupu 
Komise k nanotechnologii, jak je vymezen 
v akčním plánu. 

Navíc se budou činnosti soustředit na 
související výzvy a na společenské 
souvislosti, řešící širší společenské a etické 
otázky, a přijetí nanotechnologií. To bude 
zahrnovat výzkum všech aspektů posouzení 
rizik (např. nanotoxikologie a 
ekotoxikoloie), jakož i bezpečnosti, 
nomenklatury, metrologie a standardů, které 
jsou při využívání průmyslových aplikací 
stále důležitější. Budou též zahájeny 
specifické akce na zřízení specializovaných 
středisek pro vědomosti a odborné znalosti, 
jakož i kontaktního místa pro provádění 
integrovaného a odpovědného přístupu 
Komise k nanotechnologii, jak je vymezen 
v akčním plánu.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 339
Příloha I část „Témata“ podtitul „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 odst. 1

Pro průmyslovou konkurenceschopnost a 
udržitelný rozvoj jsou stále důležitější nové 
pokročilé technologie s vysokým 
vědomostním obsahem, novými funkcemi a 
zlepšeným výkonem. V souladu s novými 
modely zpracovatelského průmyslu jsou 
samotné materiály, spíše než zpracovatelské 
fáze, prvním krokem ke zvýšení hodnoty 
produktů a jejich výkonu.

Pro průmyslovou konkurenceschopnost a 
udržitelný rozvoj jsou stále důležitější nové 
pokročilé technologie, včetně složených 
materiálů, s vysokým vědomostním 
obsahem, novými funkcemi a zlepšeným 
výkonem. V souladu s novými modely 
zpracovatelského průmyslu jsou samotné 
materiály, spíše než zpracovatelské fáze, 
prvním krokem ke zvýšení hodnoty 
produktů a jejich výkonu.

Or. fr

Odůvodnění

Probíhá rozsáhlá výzkumná činnost týkající se sloučenin, jako jsou kovy, se specifickými 
problémy ohledně sloučenin (např. adheze), které nevznikají při spojování kovů (např. 
svařování).

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 340
Příloha I část „Témata“ podtitul „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 odst. 2

Výzkum se zaměří na rozvoj nových 
materiálů založených na znalostech 
s vlastnostmi „na míru“. To vyžaduje 
inteligentní kontrolu vnitřních vlastností, 
zpracování a výroby a je také třeba zohlednit 
potenciální dopady na zdraví a životní 
prostředí během celého jejich životního 
cyklu. Důraz bude kladen na nové pokročilé 
materiály získané využitím potenciálu 
nanotechnologií a biotechnologií a/nebo 
„učením se od přírody“, zejména na vysoce 
výkonné nanomateriály, biomateriály a 
hybridní materiály.

Výzkum se zaměří na rozvoj nových 
materiálů založených na znalostech 
s vlastnostmi „na míru“. To vyžaduje 
inteligentní kontrolu vnitřních vlastností, 
zpracování a výroby a je také třeba zohlednit 
potenciální dopady na zdraví a životní 
prostředí během celého jejich životního 
cyklu. Důraz bude kladen na nové pokročilé 
materiály získané využitím potenciálu 
nanotechnologií a biotechnologií a/nebo 
„učením se od přírody“, zejména na vysoce 
výkonné nanomateriály, biomateriály, umělé 
materiály a hybridní materiály.
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Or. es

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje, aby ve starém pozměňovacím návrhu 100 byl pro účely jasnosti výraz 
„metamateriály“ nahrazen výrazem „umělé materiály“.

Pozměňovací návrh, který předložila Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 341
Příloha I část „Témata“ podtitul „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie“ nadpis „Činnosti“ bod 3 odst. 1

Nový přístup ke zpracování je vyžadován 
pro transformaci průmyslového odvětví EU 
z odvětví intenzivně využívajícího zdroje na 
znalostní průmyslové prostředí a bude 
záviset na zaujetí zcela nových postojů 
k nepřetržitém získávání, šíření, ochraně a 
financování nových vědomostí a jejich 
uplatňování a také k udržitelným modelům 
výroby a spotřeby. To zahrnuje také 
vytváření správných podmínek pro 
nepřetržité inovace (v průmyslových 
činnostech a výrobních systémech, včetně 
konstrukce, zařízení a služeb) a pro rozvoj 
generických výrobních „aktiv“ (technologie, 
organizace a výrobní zařízení) a současně 
plnění bezpečnostních požadavků a 
požadavků na životní prostředí.

Nový přístup ke zpracování je vyžadován 
pro transformaci průmyslového odvětví EU 
z odvětví intenzivně využívajícího zdroje na 
znalostní průmyslové prostředí a bude 
záviset na zaujetí zcela nových postojů 
k nepřetržitém získávání, šíření, ochraně a 
financování nových vědomostí a jejich 
uplatňování a také k udržitelným modelům 
výroby a spotřeby. To zahrnuje také 
vytváření správných podmínek pro 
nepřetržité inovace (v průmyslových 
činnostech a výrobních systémech, včetně 
konstrukce, zařízení a služeb) a pro rozvoj 
generických výrobních „aktiv“ (technologie, 
organizace a výrobní zařízení) a současně 
plnění bezpečnostních požadavků a 
požadavků na životní prostředí, včetně 
požadavků týkajících se složených 
materiálů.

Or. fr

Odůvodnění

Probíhá rozsáhlá výzkumná činnost týkající se sloučenin, jako jsou kovy, se specifickými 
problémy ohledně sloučenin (např. adheze), které nevznikají při spojování kovů (např. 
svařování).

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 342
Příloha I část „Témata“ podtitul „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie“ nadpis „Činnosti“ bod 3 odst. 2

Výzkum se zaměří mnoha směry: na rozvoj 
a validaci nových průmyslových modelů a 

Výzkum se zaměří mnoha směry: na rozvoj 
a validaci nových průmyslových modelů a 
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strategií pokrývajících veškeré aspekty 
výrobků a procesu a jejich životního cyklu; 
na přizpůsobivé výrobní systémy, které 
překračují stávající procesní omezení a 
umožňují využívat nové zpracovatelské a 
výrobní metody; síťově propojenou výrobu 
na rozvoj nástrojů a metod pro operace, 
které mají přidanou hodnotu a jsou založeny 
na spolupráci na celosvětové úrovni; 
nástroje pro rychlý přenos a integraci 
nových technologií do návrhů a fungování 
zpracovatelských procesů; a využívání 
konvergence nanotechnologií, 
biotechnologií, informačních technologií a 
kognitivních technologií na rozvoj nových 
výrobků a strojírenských konceptů a 
možnosti nových průmyslových odvětví.

strategií pokrývajících veškeré aspekty 
výrobků a procesu a jejich životního cyklu; 
na přizpůsobivé výrobní systémy, které 
překračují stávající procesní omezení a 
umožňují využívat nové nebo vylepšené 
zpracovatelské a výrobní metody; síťově 
propojenou výrobu na rozvoj nástrojů a 
metod pro operace, které mají přidanou 
hodnotu a jsou založeny na spolupráci na 
celosvětové úrovni; nástroje pro rychlý 
přenos a integraci nových technologií do 
návrhů a fungování zpracovatelských 
procesů; a využívání konvergence 
nanotechnologií, biotechnologií, 
informačních technologií a kognitivních 
technologií na rozvoj nových výrobků a 
strojírenských konceptů a možnosti nových 
průmyslových odvětví. Je třeba věnovat 
zvláštní pozornost zapojení malých a 
středních podniků včetně tradičních odvětví 
do nových požadavků dodávkových řetězců 
a podněcovat zakládání technologicky 
vyspělých malých a středních podniků 
jakožto nezbytné podmínky pro hloubkovou 
transformaci průmyslu. K dosažení tohoto 
cíle je třeba vyčlenit nejméně 20 % 
rozpočtu tohoto prioritního tématu.

Or. es

Odůvodnění

Oprava starého pozměňovacího návrhu 102 s cílem zahrnout malé a střední podniky 
tradičního sektoru.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 343
Příloha I část „Témata“ podtitul „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie“ nadpis „Činnosti“ bod 3 odst. 2

Výzkum se zaměří mnoha směry: na rozvoj 
a validaci nových průmyslových modelů a 
strategií pokrývajících veškeré aspekty 
výrobků a procesu a jejich životního cyklu; 
na přizpůsobivé výrobní systémy, které 

Výzkum se zaměří mnoha směry: na rozvoj 
a validaci nových průmyslových modelů a 
strategií pokrývajících veškeré aspekty 
výrobků a procesu a jejich životního cyklu; 
na přizpůsobivé výrobní systémy, které 
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překračují stávající procesní omezení a 
umožňují využívat nové zpracovatelské a 
výrobní metody; síťově propojenou výrobu 
na rozvoj nástrojů a metod pro operace, 
které mají přidanou hodnotu a jsou založeny 
na spolupráci na celosvětové úrovni; 
nástroje pro rychlý přenos a integraci 
nových technologií do návrhů a fungování 
zpracovatelských procesů; a využívání 
konvergence nanotechnologií, 
biotechnologií, informačních technologií a 
kognitivních technologií na rozvoj nových 
výrobků a strojírenských konceptů a 
možnosti nových průmyslových odvětví.

překračují stávající procesní omezení a 
umožňují využívat nové zpracovatelské a 
výrobní metody; síťově propojenou výrobu 
na rozvoj nástrojů a metod pro operace, 
které mají přidanou hodnotu a jsou založeny 
na spolupráci na celosvětové úrovni; 
nástroje pro rychlý přenos a integraci 
nových technologií do návrhů a fungování 
zpracovatelských procesů; a využívání 
mnohovědních výzkumných sítí a 
konvergence nanotechnologií, 
biotechnologií, informačních technologií a 
kognitivních technologií na rozvoj nových 
hybridních technologií, výrobků a 
strojírenských konceptů a možnosti nových 
průmyslových odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Nanovědy a nanotechnologie jsou co do povahy mnohovědní. Jednou z hlavních podmínek 
inovací v této oblasti výzkumu je tak rozvoj mnohovědního výzkumu, výchovných a 
vzdělávacích sítí kombinujících celou řadu vědeckých oborů, jako jsou nanotechnologie, vědy 
o materiálech, strojírenské, informační a komunikační technologie, biotechnologie, vědy o 
zemi a environmentální vědy. Cílem je najít nové hybridní technologie a výrazné prolínání 
různých vědeckých disciplín.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 344
Příloha I část „Témata“ podtitul „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 

technologie“ nadpis „Činnosti“ bod 4 odst. 2

Výzkum se zaměří na nové aplikace a nová 
neotřelá řešení reagující na hlavní výzvy a 
také na potřeby vědecko-technického 
rozvoje určené různými evropskými 
technologickými platformami. Integrace 
nových poznatků a nanotechnologií, 
materiálových technologií a výrobních 
technologií bude podporována v různých 
odvětvových a víceodvětvových aplikacích, 
například v oblasti zdraví, konstrukce, 
kosmického průmyslu, dopravy, energetiky, 
chemie, životního prostředí, textilních a 
oděvních výrobků, buničiny a papíru a 
strojírenského průmyslu, jakož i v oblasti 

Výzkum se zaměří na nové aplikace a nová 
neotřelá řešení reagující na hlavní výzvy a 
také na potřeby vědecko-technického 
rozvoje určené různými evropskými 
technologickými platformami. Integrace 
nových poznatků a nanotechnologií, 
materiálových technologií a výrobních 
technologií bude podporována v různých 
odvětvových a víceodvětvových aplikacích, 
například v oblasti zdraví, zpracování 
potravin, konstrukce (včetně inženýrských 
staveb), leteckého a kosmického průmyslu, 
dopravy, energetiky, chemie, životního 
prostředí, textilních a oděvních výrobků, 
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týkající se generického předmětu 
průmyslové bezpečnosti

obuvi, buničiny a papíru a strojírenského 
průmyslu, jakož i v oblasti týkající se 
generického předmětu průmyslové 
bezpečnosti.

Or. es

Odůvodnění

Nelze opomíjet tato průmyslová odvětví, která mohou být zapojena do výzkumu v této oblasti. 
Vyjasnění starého pozměňovacího návrhu 103: „letecký a kosmický průmysl“.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca 
Harms

Pozměňovací návrh 345
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Cíl“

Transformování současného energetického 
systému založeného na fosilních palivech na 
udržitelnější systém založený na 
různorodém souboru energetických zdrojů a 
nosičů se zvýšenou energetickou účinností 
pro řešení výzev stability zásobování a 
změny klimatu, při současném zvyšování 
konkurenceschopnosti evropských 
energetických odvětví.

Transformování současného energetického 
systému založeného na fosilních palivech na 
nejudržitelnější energeticky účinné 
hospodářství minimálně závislé na fosilních 
palivech ve světě do roku 2020, přičemž 
takové udržitelné energetické hospodářství 
vyžaduje, aby se nepatrné veřejné zdroje 
výzkumu soustředily primárně na 
různorodý soubor obnovitelných
energetických zdrojů a nosičů se zvýšenou 
energetickou účinností a technologie 
zachování energie, které mohou rychle 
splnit výzvy stability zásobování a změny 
klimatu, při současném zvyšování 
konkurenceschopnosti evropských 
udržitelných energetických odvětví.

Or. en

Odůvodnění

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2
emissions and contribute to the EU’s overall competitively and job creation in short time 
horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
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energy and energy efficiency / conservations technologies.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 346
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Cíl“

Transformování současného energetického 
systému založeného na fosilních palivech na 
udržitelnější systém založený na různorodém 
souboru energetických zdrojů a nosičů se 
zvýšenou energetickou účinností pro řešení 
výzev stability zásobování a změny klimatu, 
při současném zvyšování 
konkurenceschopnosti evropských 
energetických odvětví.

Transformování současného energetického 
systému založeného na fosilních palivech na 
udržitelnější systém méně závislý na 
dovezených pohonných hmotách a založený 
na různorodém souboru neznečišťujících
energetických zdrojů, zejména 
obnovitelných, a nosičů se zvýšenou 
energetickou účinností při současném 
posílení polyvalentní výroby a včetně 
racionalizace spotřeby a uchovávání 
energie pro řešení výzev stability 
zásobování a změny klimatu, při současném 
zvyšování konkurenceschopnosti 
evropských energetických odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 735 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 347
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Cíl“

Transformování současného energetického 
systému založeného na fosilních palivech na 
udržitelnější systém založený na různorodém 
souboru energetických zdrojů a nosičů se 
zvýšenou energetickou účinností pro řešení 
výzev stability zásobování a změny klimatu, 
při současném zvyšování 
konkurenceschopnosti evropských 
energetických odvětví.

Transformování současného energetického 
systému založeného na fosilních palivech na 
udržitelnější systém založený na různorodém 
souboru energetických zdrojů (zejména 
obnovitelných) a nosičů se zvýšenou 
energetickou účinností pro řešení výzev 
stability zásobování a změny klimatu, při 
současném zvyšování konkurenceschopnosti 
evropských energetických odvětví.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 738 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca 
Harms

Pozměňovací návrh 348
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Cíl“ odst. 1a (nový)

Decentralizované technologie spoléhající se 
na různorodý soubor obnovitelných zdrojů 
energie mohou dále snížit náklady na 
infrastrukturu pro přenos a distribuci a 
budou mít hlavní význam při plnění cíle 
dosáhnout energeticky nejúčinnějšího 
hospodářství.

Or. en

Odůvodnění

Decentralizovaná inteligentní distribuční síť je nutná pro zajištění spolehlivých dodávek 
energií a pro snížení ztrát energie při přenosu a distribuci. Z dlouhodobého hlediska může 
decentralizovaný energetický systém snížit i náklady na přepravu energií, jakož i stimulovat 
inovace a poskytnout skutečné příležitosti pro vznik pracovních míst na místní a regionální 
úrovni.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 349
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Přístup“ odstavec 1

Současné odhady ukazují, že většina 
hlavních energetických ukazatelů (např. 
spotřeba energie, závislost na fosilních 
palivech, závislost na dovozu, emise CO2, 
ceny energie) ukazuje špatným směrem, a to 
v Evropě a ještě více v celosvětovém 
měřítku. Energetický výzkum usnadní 
obrácení těchto vývojových tendencí a 
nastolí rovnováhu mezi zvyšující se 
hospodárností, dostupností, přijatelností a 
bezpečností stávajících technologií a zdroji 
energie a současně se zaměří na 
dlouhodobou změnu způsobu, jakým se 
v Evropě vyrábí a spotřebovává energie. 

Současné odhady ukazují, že většina 
hlavních energetických ukazatelů (např. 
spotřeba energie, závislost na fosilních 
palivech, závislost na dovozu, emise CO2, 
ceny energie) ukazuje špatným směrem, a to 
v Evropě a ještě více v celosvětovém 
měřítku. Energetický výzkum usnadní 
obrácení těchto vývojových tendencí a 
nastolí rovnováhu mezi zvyšující se 
hospodárností, dostupností, přijatelností a 
bezpečností stávajících technologií a zdroji 
energie a současně se zaměří na 
dlouhodobou změnu způsobu, jakým se 
v Evropě vyrábí a spotřebovává energie. 
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Energetický výzkum bude tudíž přímo 
přispívat k úspěchu politiky EU, a zejména 
k dosažení současných i budoucích cílů EU 
v oblasti energetiky a snižování úniku 
skleníkových plynů.

Energetický výzkum bude tudíž přímo 
přispívat k úspěchu politiky EU, a zejména 
k dosažení současných i budoucích cílů EU 
v oblasti energetiky a snižování úniku 
skleníkových plynů a dostupných cen 
energií pro jednotlivce a podniky.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že výzkum energií přispívá z dlouhodobého hlediska k zajištění dostupných 
cen energií pro jednotlivce a podniky.

Pozměňovací návrh, který předložili Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 350
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Přístup“ odstavec 3

Vzhledem ke značné celosvětové konkurenci 
je důležitým cílem tohoto tématu posílit 
konkurenceschopnost evropského 
energetického odvětví a umožnit tím 
evropskému průmyslu, aby dosáhl klíčového 
postavení v oblasti energetických 
technologií a aby si toto postavení udržel. 
Pro energetické odvětví jsou životně důležité 
především malé a střední podniky, neboť 
mají hlavní úlohu v energetickém řetězci a 
jsou klíčem k podporování inovativnosti. 
Proto je důležitá jejich intenzivní účast na 
výzkumných a demonstračních projektech a 
tato účast bude aktivně podporována.

Vzhledem ke značné celosvětové konkurenci 
je důležitým cílem tohoto tématu posílit 
konkurenceschopnost evropského 
energetického odvětví a umožnit tím 
evropskému průmyslu, aby dosáhl klíčového 
postavení v oblasti energetických 
technologií a aby si toto postavení udržel. 
Toto čelní postavení lze zajistit pouze 
vysokou mírou investic do výzkumu a 
vývoje, aby bylo možné čelit silné 
konkurenci. Pro energetické odvětví jsou 
životně důležité především malé a střední 
podniky, neboť mají hlavní úlohu 
v energetickém řetězci a jsou klíčem 
k podporování inovativnosti. Proto je 
důležitá jejich intenzivní účast na 
výzkumných a demonstračních projektech a 
tato účast bude aktivně podporována.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že vysoká míra investic do výzkumu a vývoje přispívá k zajištění čelního 
postavení Evropy tváří v tvář celosvětové konkurenci.
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Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca
Harms

Pozměňovací návrh 351
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ odstavec -1 (nový)

Přidělování finančních prostředků 
v energetickém odvětví se musí opírat o 
kritéria, která umožňují posuzování 
technologií podle jejich schopnosti pomoci 
EU při dosahování jejích energetických 
cílů. Jedná se o vytvoření energetického 
sektoru, který je konkurenceschopný, 
z hlediska životního prostředí udržitelný a 
bezpečný. Relativně omezené finanční 
prostředky EU na výzkum a vývoj v rámci 
tohoto tématu se musí zaměřit na 
technologie, které mohou rychle přinést 
snížení emisí CO2.

Or. en

Odůvodnění

Relativně omezené finanční prostředky EU na výzkum a vývoj v oblasti nejaderné energie 
musí získat prioritu vůči technologiím, které se umisťují na předních místech v porovnání 
s vědeckými objektivními kritérii, jako jsou: omezení závislosti EU na energii a snížení míry 
dovážené energie a řady problémů bezpečnostní politiky, vedení k rychlému poklesu emisí 
CO2 a přispění k celkové konkurenceschopnosti EU a tvorbě pracovních míst v krátkém 
časovém horizontu.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca 
Harms

Pozměňovací návrh 352
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ odstavec -1a (nový)

Činnosti jsou prezentovány podle priority.

Or. en

Odůvodnění

Prioritu musí dostat technologie, jejichž výsledkem je rychlá transformace na udržitelný a 
bezpečný energetický sektor v Evropě. Je potřeba se dále zamyslet nad financováním 
v minulosti a nad schopností komerčního sektoru financovat další vývoj. Vzhledem k těmto 
záležitostem je doporučen seznam priorit v energetickém sektoru.
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Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca 
Harms

Pozměňovací návrh 353
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ odstavec -1b (nový)

Pro každou související technologii jsou 
stanoveny jasné, samostatné rozpočtové 
řádky pro energetický výzkum.

Or. en

Odůvodnění

Podobně jako ve čtvrtém rámcovém programu (1995-1998), kdy měly obnovitelné energie, 
energetická účinnost a fosilní energie vlastní definované rozpočty, měly by být 
v nadcházejícím rámcovém programu přijaty jasné rozpočtové řádky. Vedle skutečnosti, že se 
zvýší důvěra investorů a zlepší se plánování, pomůže to Parlamentu a veřejnosti při získávání 
přesnějších kvantitativních informací o tom, jak EU utrácí peníze daňových poplatníků. Zlepší 
se tedy transparentnost a monitorování.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca 
Harms

Pozměňovací návrh 354
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ odstavec -1c (nový)

20 % peněz, které jsou k dispozici v rámci 
tohoto tématu, by se mělo utratit za výzkum 
přímo související s „energetickou účinností 
a úsporami energie“, 60 % by se mělo vydat 
na „obnovitelné energie“, 9 % na 
„inteligentní energetické sítě“, 3 % na 
výzkum související se znalostmi pro tvorbu 
politiky, 4 % na vodíkové a palivové články 
a 4 % na „zachycování a zbavování 
uhlíku“.

Or. en

Odůvodnění

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
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concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 

The renewable energy research sector has identified approximately 250 M €/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.

Amendment by David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 355
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ bod -1 (nový)

Energetická účinnost a úspory
Rozsáhlý potenciál v oblasti úspor energie a 
zlepšování energetické účinnosti se musí 
využít prostřednictvím optimalizace, 
ověřování a demonstrace nových konceptů 
a technologií pro budovy, služby a 
průmyslové odvětví. To zahrnuje kombinaci 
udržitelných strategií a technologií pro 
vyšší energetickou účinnost, využívání 
obnovitelných zdrojů energie a polyvalentní 
výrobu a integraci systémů řízení poptávky 
ve velkém měřítku v městech a komunitách. 
Tyto rozsáhlé akce lze podporovat 
inovativním výzkumem a vývojem, které 
budou řešit konkrétní prvky či technologie, 
např. polyvalentní výrobu a ekologické 
budovy. Hlavním cílem je optimalizovat 
místní energetický systém dané komunity, 
vyvážit výrazný pokles poptávky po energii 
co nejdostupnějšími a udržitelnými 
řešeními dodávky, včetně využívání nových 
paliv ve zvláštních vozových parcích.

Or. en

(tento pozměňovací návrh Parlamentu navrhuje přesunout bod 8- v originálním textu Komise 
na místo bodu -1)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je pouhou změnou v pořadí vyjmenovaných činností. Prioritu musí 
dostat technologie, jejichž výsledkem je rychlá transformace na udržitelný a bezpečný 
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energetický sektor v Evropě. Nejvyšší prioritu má zachování energie a energetická účinnost.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca 
Harms

Pozměňovací návrh 356
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ bod 1 

Integrovaný výzkum a strategie využívání 
vypracovaná Evropskou technologickou 
platformou pro vodíkové a palivové články
poskytuje základ pro strategický integrovaný 
program pro dopravu, stacionární i přenosné 
aplikace zaměřené na vytvoření pevného 
technického základu pro zajištění 
konkurenceschopné dodávky palivových a 
vodíkových článků v EU a 
konkurenceschopného odvětví výroby 
zařízení. Program bude zahrnovat: základní i 
aplikovaný výzkum a technický rozvoj; 
rozsáhlé demonstrační („majákové“) 
projekty na potvrzení výsledků výzkumu a 
poskytnutí zpětné vazby pro další výzkum; 
průřezové a sociálně-ekonomické činnosti na 
podpoření strategií řádné transformace a 
poskytnutí odůvodněného základu pro 
politická rozhodnutí a pro rozvoj tržního 
rámce. Průmyslový aplikovaný výzkum, 
demonstrace a průřezové činnosti v rámci 
programu budou pokud možno prováděny 
prostřednictvím společné technologické 
iniciativy. Tato strategicky řízená a na cíl 
orientovaná akce bude doplňována a úzce 
koordinována s rozvinutějším výzkumem 
založeným na spolupráci, který je zaměřen 
na dosažení průlomu v kritických 
materiálech, v procesech a vznikajících 
technologiích.

Integrovaný výzkum poskytuje základ pro 
strategický integrovaný program pro 
stacionární i přenosné aplikace opírající se o 
obnovitelné zdroje energie a zaměřené na 
vytvoření pevného technického základu pro 
zajištění konkurenceschopné dodávky 
palivových a vodíkových článků v EU a 
konkurenceschopného odvětví výroby 
zařízení. Program bude zahrnovat: základní i 
aplikovaný výzkum a technický rozvoj; 
rozsáhlé demonstrační („majákové“) 
projekty na potvrzení výsledků výzkumu a 
poskytnutí zpětné vazby pro další výzkum; 
průřezové a sociálně-ekonomické činnosti na 
podpoření strategií řádné transformace a 
poskytnutí odůvodněného základu pro 
politická rozhodnutí a pro rozvoj tržního 
rámce. Průmyslový aplikovaný výzkum, 
demonstrace a průřezové činnosti v rámci 
programu budou pokud možno prováděny 
prostřednictvím společné technologické 
iniciativy. Tato strategicky řízená a na cíl 
orientovaná akce bude doplňována a úzce 
koordinována s rozvinutějším výzkumem 
založeným na spolupráci, který je zaměřen 
na dosažení průlomu v kritických 
materiálech, v procesech a vznikajících 
technologiích.

Or. en

(tento pozměňovací návrh Parlamentu navrhuje přesunout bod 1- v originálním textu Komise 
za bod 6 „Technologie čistého spalování uhlí“)

Odůvodnění

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
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technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca 
Harms

Pozměňovací návrh 357
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ bod 1a (nový)

Obnovitelné zdroje energie

Or. en

Odůvodnění

Prioritu musí dostat technologie, jejichž výsledkem je rychlá transformace na udržitelný a 
bezpečný energetický sektor v Evropě. Je potřeba se dále zamyslet nad financováním 
v minulosti a nad schopností komerčního sektoru financovat další vývoj. Obnovitelné zdroje 
energie se budou v nadcházejících letech jistě masivně rozvíjet.

Pozměňovací návrh, který předložil Norbert Glante

Pozměňovací návrh 358
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ bod 2 

Rozvoj a demonstrace integrovaných 
technologií na výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů upravených podle 
odlišných regionálních podmínek, aby byly 
poskytnuty prostředky k výraznému zvýšení 

Rozvoj a demonstrace integrovaných 
technologií na výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů upravených podle 
odlišných regionálních podmínek, aby byly 
poskytnuty prostředky k výraznému zvýšení 
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podílu výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů v EU. Výzkum by měl zvýšit 
celkovou účinnost konverze, výrazně snížit 
cenu elektřiny, posílit spolehlivost procesu a 
dále snížit dopad na životní prostředí. Důraz 
bude kladen na fotovoltaiku, vítr a biomasu 
(včetně biologicky rozložitelné části 
odpadu). Dále se výzkum zaměří na využití 
plného potenciálu dalších obnovitelných 
zdrojů energie: geotermální, termálně solární 
zdroje a zdroje z mořských a malých
vodních elektráren.

podílu výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů v EU. Výzkum by měl zvýšit 
celkovou účinnost konverze, výrazně snížit 
cenu elektřiny, posílit spolehlivost procesu a 
dále snížit dopad na životní prostředí. Důraz 
bude kladen na fotovoltaiku, vítr a biomasu 
(včetně biologicky rozložitelné části 
odpadu). Dále se výzkum zaměří na využití 
plného potenciálu dalších obnovitelných 
zdrojů energie: geotermální, termálně solární 
zdroje a zdroje z mořských a vodních 
elektráren.

Or. de

Odůvodnění

Zdroje z vodních elektráren ve velkém i malém měřítku jsou jedním z obnovitelných zdrojů 
energie, který musí v nadcházejících letech představovat výrazně větší podíl ve výrobě 
elektřiny. Výzkumné činnosti nutné v oblasti zdrojů z vodních elektráren se týkají hlavně 
zvyšování účinnosti elektráren, zlepšení využití stávajícího potenciálu a udržitelnosti a to platí 
jak pro velké, tak i pro malé vodní elektrárny. Z tohoto důvodu není rozumné omezovat 
podporu v oblasti výzkumu na malé vodní elektrárny.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca 
Harms

Pozměňovací návrh 359
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ bod 3 

Rozvoj a demonstrace integrovaných 
technologií na výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů upravených podle 
odlišných regionálních podmínek, aby byly 
poskytnuty prostředky k výraznému zvýšení 
podílu výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů v EU. Důraz bude kladen na nové 
druhy biologických paliv a na nové výrobní 
a distribuční způsoby stávajících 
biologických paliv, včetně integrované 
výroby energie a jiných výrobků s vysokou 
přidanou hodnotou v biorafineriích. Výzkum 
se zaměří na zvýšení energetické účinnosti a 
na posílení integrace technologií a využívání 
vstupních surovin, aby byly zdroje uhlíku 
přímo prospěšné spotřebitelům. Dále se 
výzkum zaměří na využití plného potenciálu 
dalších obnovitelných zdrojů energie: Bude 

Rozvoj a demonstrace integrovaných 
technologií na výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů upravených podle 
odlišných regionálních podmínek, aby byly 
poskytnuty prostředky k výraznému zvýšení 
podílu výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů v EU. Výzkum by se měl týkat
nových druhů biologických paliv, které 
uspokojily plnou analýzu účinnosti, beroucí 
zejména v úvahu rovnováhu mezi energií, 
klimatem, sociálním prostředím, životním 
prostředím a využitím půdy, a nových 
výrobních a distribučních způsobů
stávajících biologických paliv, včetně 
integrované výroby energie a jiných výrobků 
s vysokou přidanou hodnotou 
v biorafineriích. Výzkum se zaměří na 
zvýšení energetické účinnosti a na posílení 
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podporována biomasa, obnovitelné zdroje 
elektrické energie a procesy využívající 
sluneční energii, aby se využil potenciál pro 
výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů.

integrace technologií a využívání vstupních 
surovin, aby byly zdroje uhlíku přímo 
prospěšné spotřebitelům. Dále se výzkum 
zaměří na využití plného potenciálu dalších 
obnovitelných zdrojů energie: Bude 
podporována biomasa, obnovitelné zdroje 
elektrické energie a procesy využívající 
sluneční energii, aby se využil potenciál pro 
výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Sedmý rámcový program musí svůj výzkum a vývoj v oblasti kapalných biologických paliv 
soustředit na ta paliva, která mohou uspokojit plnou analýzu účinnosti, zejména pokud jde o 
skleníkové plyny a další sociální a environmentální kritéria.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca 
Harms

Pozměňovací návrh 360
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ bod 5 

Technologie zachycování a uchovávání CO2
pro výrobu elektřiny s nulovými emisemi.

Technologie zachycování a uchovávání CO2

Fosilní paliva budou nadále nevyhnutelně 
tvořit výrazný podíl v energetice během 
následujících desetiletí. Aby byla tato 
skutečnost slučitelná se životním 
prostředím, zejména pokud jde o změnu 
klimatu, je třeba výrazně snížit nepříznivé 
dopady fosilních paliv na životní prostředí a 
zaměřit se na vysoce účinnou výrobu
energie s téměř nulovými emisemi. Je 
důležité rozvíjet a demonstrovat účinné a 
spolehlivé technologie zachycování a 
uchovávání CO2, které jsou zaměřeny na 
snížení nákladů na zachycování a 
uchovávání CO2 na méně než 20 eur za 
tunu při zachycení vyšším než 90 %, jakož i 
na potvrzení dlouhodobé stability, 
bezpečnosti a spolehlivosti uchovávání 
CO2.

Fosilní paliva budou nadále nevyhnutelně 
tvořit výrazný podíl v energetice během 
následujících desetiletí. Nejprve se musí 
náležitě rozvíjet a demonstrovat účinné a 
spolehlivé technologie zachycování a 
uchovávání CO2. Výzkum technologií
zachycování a uchovávání CO2 se bude 
tudíž orientovat na rozvoj sociálních, 
ekonomických, právních a 
environmentálních kritérií pro technologii, 
včetně záruk týkajících se trvalosti 
uchovávání po celou dobu životnosti. 
Projekty zachycování a uchovávání CO2
budou předmětem nezávislého vědeckého 
přezkumu a sledování na jednotlivých 
místech, přičemž veřejnosti budou 
sdělovány kompletní výsledky.

Or. en
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(tento pozměňovací návrh Parlamentu navrhuje přesunout bod 5- v originálním textu Komise 
za bod 7 „Inteligentní energetické sítě“)

Odůvodnění

Předtím, než budou peníze vynaloženy na vypracování technologie zachycování CO2, je 
důležité pochopit důkladně procesy, které umožňují bezpečné uchovávání CO2. Výzkumný 
fond pro uhlí a ocel financuje též výzkum sekvestrace CO2. Například v roce 2003 financoval 
projekt nazvaný „Hodnocení možností zachycování CO2 a geologické sekvestrace“. 

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, 
Vincenzo Lavarra

Pozměňovací návrh 361
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ bod 6 

Uhelné elektrárny zůstávají v celém světě 
hnací silou při výrobě elektřiny, mají však 
značné možnosti, pokud jde o zvyšování 
účinnosti a snižování emisí, zejména CO2. 
Aby se udržela konkurenceschopnost a 
přispělo k řízení emisí CO2, budou 
podporovány rozvoj a demonstrace 
technologií čisté přeměny uhlí, aby se 
výrazně zvýšila účinnost a spolehlivost 
elektráren, co nejvíce snížily emise 
znečišťujících látek a snížily celkové 
náklady, a to v různých provozních 
podmínkách. Při úsilí o dosažení výroby 
energie s nulovými emisemi by se tyto 
činnosti měly připravovat na rozvoj 
technologií zachycování a uchovávání CO2, 
měly by je doplňovat a souviset s nimi.

Uhelné elektrárny zůstávají v celém světě 
hnací silou při výrobě elektřiny, mají však 
značné možnosti, pokud jde o zvyšování 
účinnosti a snižování emisí, zejména CO2. 
Aby se udržela konkurenceschopnost a 
přispělo k zachování zdrojů a řízení emisí 
CO2, budou podporovány rozvoj a 
demonstrace technologií čisté přeměny uhlí, 
aby se výrazně zvýšila účinnost a 
spolehlivost elektráren, co nejvíce snížily 
emise znečišťujících látek včetně jemných 
částic, stopových prvků, rtuti a organických 
sloučenin a snížily celkové náklady, a to 
v různých provozních podmínkách. Při úsilí 
o dosažení výroby energie s nulovými 
emisemi by se tyto činnosti měly připravovat 
na rozvoj technologií zachycování a 
uchovávání CO2, měly by je doplňovat a 
souviset s nimi.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byla řešena veškerá zlepšení, která by mohla být provedena ve stávajících 
a/nebo budoucích uhelných elektrárnách. Účelem pozměňovacích návrhů je zlepšit podmínky 
výzkumu EU nejen s cílem zvýšit účinnost a omezit CO2, ale rovněž vydat se směrem 
k „nulovým“ emisím (tj.: jemné částice, stopové prvky, rtuť a organické sloučeniny.)
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Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, 
Vincenzo Lavarra

Pozměňovací návrh 362
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ bod 7 

Aby se usnadnil přechod na udržitelnější 
energetický systém, je třeba rozsáhlého úsilí 
v oblastech výzkumu a vývoje, aby se 
zvýšila účinnost, pružnost, bezpečnost a 
spolehlivost evropských 
elektroenergetických a plynárenských 
systémů a sítí. U elektroenergetických sítí 
budou cíle spočívající v transformaci 
stávajících elektroenergetických rozvodných 
sítí na odolné a interaktivní 
(zákazník/provozovatel) sítě služeb, 
v odstranění překážek rozsáhlého využívání 
a účinné integrace obnovitelných zdrojů 
energie a v distribuované výrobě (např. 
palivové články, mikroturbíny, pístové 
motory) rovněž vyžadovat rozvoj a 
demonstraci klíčových technologií (např. 
inovativních řešení v oblasti IKT, 
technologie uchovávání obnovitelných 
zdrojů energie, výkonné elektroniky a 
rozvinutého vědecko-technického zařízení). 
U plynárenských sítí je cílem demonstrovat 
inteligentnější a účinnější procesy a systémy 
pro přepravu a distribuci plynu, včetně 
účinné integrace obnovitelných zdrojů 
energie.

Aby se usnadnil přechod na udržitelnější 
energetický systém, je třeba rozsáhlého úsilí 
v oblastech výzkumu a vývoje, aby se 
zvýšila účinnost, pružnost, bezpečnost a 
spolehlivost evropských 
elektroenergetických a plynárenských 
systémů a sítí. U elektroenergetických sítí 
budou cíle spočívající v transformaci 
stávajících elektroenergetických rozvodných 
sítí na odolné a interaktivní 
(zákazník/provozovatel) sítě služeb, 
v odstranění překážek rozsáhlého využívání 
a účinné integrace obnovitelných zdrojů 
energie, v distribuované výrobě (např. 
palivové články, mikroturbíny, pístové 
motory) a ve zlepšení kvality dodávek 
(pokud jde o kvalitu dodávaného napětí a 
energie) rovněž vyžadovat rozvoj a 
demonstraci klíčových technologií (např. 
inovativních řešení v oblasti IKT, 
technologie uchovávání obnovitelných 
zdrojů energie, elektronických měřicích 
systémů a systémů automatického řízení 
měření, výkonné elektroniky a rozvinutého 
vědecko-technického zařízení, řídicích 
systémů ICT pro aktivní řízení sítí, účinné 
řízení pracovní síly atd.). U plynárenských 
sítí je cílem demonstrovat inteligentnější a 
účinnější procesy a systémy pro přepravu a 
distribuci plynu, včetně účinné integrace 
obnovitelných zdrojů energie.

Výzkum integrace mezi 
elektroenergetickými a plynárenskými 
sítěmi (např. integrovaná řídicí centra, 
mnohonásobná měření, sdílená pracovní 
síla) bude mít v obou sektorech za cíl 
dosažení účinnosti.

Or. en
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Odůvodnění

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organizational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, 
Vincenzo Lavarra

Pozměňovací návrh 363
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ bod 7 

Aby se usnadnil přechod na udržitelnější 
energetický systém, je třeba rozsáhlého úsilí 
v oblastech výzkumu a vývoje, aby se 
zvýšila účinnost, pružnost, bezpečnost a 
spolehlivost evropských 
elektroenergetických a plynárenských 
systémů a sítí. U elektroenergetických sítí
budou cíle spočívající v transformaci
stávajících elektroenergetických rozvodných 
sítí na odolné a interaktivní 
(zákazník/provozovatel) sítě služeb, 
v odstranění překážek rozsáhlého využívání 
a účinné integrace obnovitelných zdrojů 
energie a v distribuované výrobě (např. 
palivové články, mikroturbíny, pístové 
motory) rovněž vyžadovat rozvoj a 
demonstraci klíčových technologií (např. 
inovativních řešení v oblasti IKT, 
technologie uchovávání obnovitelných 
zdrojů energie, výkonné elektroniky a 
rozvinutého vědecko-technického zařízení). 
U plynárenských sítí je cílem demonstrovat 
inteligentnější a účinnější procesy a 
systémy pro přepravu a distribuci plynu, 
včetně účinné integrace obnovitelných 
zdrojů energie.

Zvýšení účinnosti, bezpečnosti a 
spolehlivosti evropských 
elektroenergetických a plynárenských 
systémů a sítí, např. transformací 
stávajících elektroenergetických rozvodných 
sítí na interaktivní (zákazník/provozovatel) 
sítě služeb a rozvojem inteligentního 
měřicího systému řízeného na dálku (AMM 
- automatické řízení měření). Pro podporu 
účinného řízení vztahů se zákazníky je 
zásadní podpora inteligentních 
interaktivních vstupních bran. Musí být 
odstraněny překážky pro rozsáhlé využívání 
a účinnou integraci obnovitelných zdrojů 
energie.
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Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení cíle EU zvýšit účinnost, bezpečnost a spolehlivost evropské elektroenergetické 
sítě je zásadní dalekosáhlé používání inteligentních měřicích systémů řízených na dálku. 
AMM je nezbytné pro nabídky různých sazeb zákazníkům, a v důsledku toho umožňuje snížení 
špičkové poptávky a zlepšuje bezpečnost systému.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca 
Harms

Pozměňovací návrh 364
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ bod 9 

Rozvoj nástrojů, metod a modelů na 
posouzení hlavních ekonomických a 
sociálních otázek souvisejících 
s energetickými technologiemi. Činnosti 
budou zahrnovat vytváření databází a 
scénářů pro rozšířenou EU a posuzování 
dopadu energetické politiky a souvisejících 
politik na bezpečnost dodávky, životní 
prostředí, společnost a konkurenceschopnost 
energetického průmyslu. Zvláštní význam 
má dopad technického pokroku na politiku 
EU.

Rozvoj nástrojů, metod a modelů na 
posouzení hlavních ekonomických, 
environmentálních, zdravotních a 
sociálních otázek souvisejících 
s energetickými technologiemi. Činnosti 
budou zahrnovat vytváření databází a 
scénářů pro rozšířenou EU, zejména směrem 
ke schválenému cíli EU zvýšit globální 
průměrnou teplotu nad předprůmyslové 
úrovně maximálně o +2 °C, jakož i směrem
k dosažení energeticky nejúčinnějšího 
hospodářství do roku 2020, a posuzování 
dopadu energetické politiky a souvisejících 
politik na bezpečnost dodávky, životní 
prostředí, společnost a konkurenceschopnost 
energetického průmyslu. Zvláštní význam 
má dopad technického pokroku na politiku 
EU.

Or. en

(tento pozměňovací návrh Parlamentu navrhuje přesunout bod 9- v originálním textu Komise 
za bod 5 „Technologie zachycování a uchovávání CO2 pro výrobu elektřiny s nulovými 

emisemi“)

Odůvodnění

Veřejné peněžní prostředky pro čisté uhlí budou pocházet z Výzkumného fondu pro uhlí a 
ocel, který má samostatný rozpočtový řádek nezahrnutý do sedmého rámcového programu.

V době, kdy začal šestý rámcový program, vypršela platnost Smlouvy o založení Evropského 
společenství uhlí a oceli, která po sobě zanechala aktiva v hodnotě 1,6 miliard €. Komise 
spravuje podíl z této rezervy pro účely ročního finančního příspěvku ve výši asi 16 milionů € 
pro výzkum v oblasti uhlí prostřednictvím Výzkumného fondu pro uhlí a ocel. Tyto zdroje stačí 
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na pokrytí jakéhokoli spolufinancování EU, pokud by bylo nezbytné.

Kromě toho bylo přidáno několik vyjasnění původního návrhu o „znalostech pro tvorbu
energetické politiky“. 

Pozměňovací návrh, který předložili Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del 
Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 365
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ bod 9 a (nový)

Snížení CO2 ve zpracovatelském průmyslu
Povzbuzovat výzkumné činnosti v odvětvích 
zahrnutých do systému obchodování 
s emisemi (ETS). I když díky ETS zaujímá 
Evropa ve světovém úsilí o snížení emisí 
CO2 vedoucí postavení, podrývá tento 
systém poněkud i její konkurenceschopnost 
v oblasti průmyslu. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 819 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložil Matthias Groote

Pozměňovací návrh 366
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ bod 9b (nový)

Nové profese v odvětví obnovitelných 
energií
Zásadní jsou opatření pro vytvoření nových 
profesí zahrnujících kvalifikovanou 
instalaci a údržbu energetického vybavení 
v odvětví obnovitelných energií. Patří sem 
zavádění vzdělávacích kurzů a dalších 
školicích opatření na úrovni odborného a 
vysokoškolského vzdělávání.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 820 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložila Romana Jordan Cizelj

Pozměňovací návrh 367
Příloha I část „Témata“ podtitul „Energetika“ nadpis „Činnosti“ bod 9c (nový)

Energetické systémy a zařízení opírající se 
o specifické vlastnosti materiálů a kapalin
Vývoj energetických systémů a zařízení 
opírající se o využití specifických materiálů 
a kapalin, jako jsou magnetokalorické 
materiály, barokalorické materiály, PV 
materiály, supervodivé materiály, 
nanokapaliny a nanomateriály, materiály 
„s pamětí“ a fázově se měnící materiály a 
kapaliny.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 821 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 368
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis

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

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby vzhledem k rostoucímu jevu přírodních katastrof a příslušné potřeby najít 
řešení a účinné reakce byl v tématu o prostředí specifické programové spolupráce kladen 
speciální důraz na přírodní rizika.
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Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 369
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis „Cíl“

Podporovat udržitelné řízení přírodního a 
lidského prostředí a jeho zdrojů 
prostřednictvím zlepšování znalostí o 
vzájemném působení biosféry, ekosystémů a 
lidských činností a vyvíjení nových 
technologií, nástrojů a služeb pro 
integrované řešení globálních 
environmentálních otázek. Důraz bude 
kladen na předvídání změn klimatických, 
ekologických, zemských a oceánských 
systémů; na nástroje a technologie ke 
sledování, prevenci a zmírňování 
environmentálních tlaků a rizik, včetně 
zdravotních rizik, jakož i na ochranu 
přirozeného a umělého životního prostředí.

Podporovat udržitelné řízení přírodního a 
lidského prostředí a jeho zdrojů 
prostřednictvím zlepšování znalostí o 
vzájemném působení biosféry, ekosystémů a 
lidských činností, znalostí o biologické 
rozmanitosti a jejím udržitelném využívání
a vyvíjení nových technologií, nástrojů a 
služeb pro integrované řešení globálních 
environmentálních otázek. Důraz bude 
kladen na předvídání změn klimatických, 
ekologických, zemských a oceánských 
systémů; na nástroje a technologie ke 
sledování, prevenci a zmírňování 
environmentálních tlaků a rizik, včetně 
zdravotních rizik, jakož i na ochranu 
přirozeného a umělého životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Význam biologické rozmanitosti (suchozemské i mořské) a jejího zachování je v měnícím se 
životním prostředí (významný růst umělého prostředí, změny klimatu, využívání nové půdy, 
rozvoj měst atd.) stále evidentnější. Pokrok znalostí v této oblasti umožní zlepšení našeho 
pochopení různých ekosystémů a jejich interakce, a tak nám dá jasnější představu o změnách 
spojených s globálními změnami s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje ve službě občanům.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 370
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis „Přístup“ 

odstavec 3a (nový)

Výuka o životním prostředí pro rozšíření 
znalostí o udržitelném rozvoji v Evropské 
unii.

Or. en
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Odůvodnění

Výuka o životním prostředí a o potřebě udržitelného rozvoje je životně důležitá pro 
budoucnost lidí v Evropě a pro zachování ekosystémů. Umožňuje též občanům uvědomit si 
environmentální rizika a jejich lepší řízení, zejména pomocí vhodných politických opatření.

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 371
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis 

„Činnosti“ bod 1 odrážka 1

Je nutné integrovaně zkoumat fungování 
podnebí a systému Země, aby bylo možné 
pozorovat a analyzovat, jak se tyto systémy 
vyvíjejí, a předvídat jejich další vývoj. To 
umožní vyvinout účinná opatření pro 
přizpůsobení se změně klimatu a jejím 
dopadům a pro zmírnění změny i dopadů. 
Budou vyvíjeny a uplatňovány pokročilé 
modely změny klimatu na úrovních 
globálních, regionálních i nižších, aby 
mohly být posuzovány změny, případné 
dopady a kritické limitní hodnoty. Budou 
studovány změny ve složení atmosféry a ve 
vodním cyklu a rozvíjeny přístupy založené 
na analýze rizik, které zohledňují změny 
v modelech období sucha, bouří a záplav. 
Budou zkoumány tlaky na kvalitu životního 
prostředí a na klima, které vznikají 
v důsledku znečištění vzduchu, vody a půdy, 
jakož i vzájemné působení atmosféry, 
ozonové vrstvy ve stratosféře, zemského 
povrchu, ledu a oceánů. Budou zváženy 
mechanismy zpětné vazby a náhlé změny 
(např. mořské proudy) a dopady na 
biologickou rozmanitost a ekosystémy.

Je nutné integrovaně zkoumat fungování 
podnebí a systému Země, aby bylo možné 
pozorovat a analyzovat, jak se tyto systémy 
vyvíjejí, a předvídat jejich další vývoj. To 
umožní vyvinout účinná opatření pro 
přizpůsobení se změně klimatu a jejím 
dopadům a pro zmírnění změny i dopadů. 
Budou vyvíjeny a uplatňovány pokročilé 
modely změny klimatu na úrovních 
globálních, regionálních i nižších, aby 
mohly být posuzovány změny, případné 
dopady a kritické limitní hodnoty. Budou 
studovány změny ve složení atmosféry a ve 
vodním cyklu a rozvíjeny přístupy založené 
na analýze rizik, které zohledňují změny 
v modelech období sucha, bouří a záplav. 
Budou zkoumány tlaky na kvalitu životního 
prostředí a na klima, které vznikají 
v důsledku znečištění vzduchu, vody a půdy, 
jakož i vzájemné působení atmosféry, 
ozonové vrstvy ve stratosféře, zemského 
povrchu, ledu a oceánů. Budou zváženy 
mechanismy zpětné vazby a náhlé změny 
(např. mořské proudy) a dopady na 
biologickou rozmanitost a ekosystémy, 
včetně dopadu na obzvláště citlivé oblasti, 
jako jsou pobřežní a horské regiony.

Or. de

Odůvodnění

Společně s oblastmi kolem Středozemního moře patří pobřežní a horské regiony mezi oblasti, 
kde bude pocítěn největší dopad změny klimatu, a zejména přírodních katastrof, a které jsou 
na takové události zároveň i nejcitlivější. Mezi horské regiony patří i rozsáhlé oblasti EU, 
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které jsou již vystaveny intenzivnější změně klimatu než okolní níže položené oblasti.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 372
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis 

„Činnosti“ bod 1 odrážka 2

Je nutné provádět víceoborový výzkum 
vzájemného působení environmentálních 
rizikových faktorů a lidského zdraví, aby se 
podpořil akční plán pro životní prostředí a 
zdraví a integrace obav o veřejné zdraví a 
popis vlastností chorob týkající se 
vznikajících environmentálních rizik. 
Výzkum se zaměří na vícenásobné expozice 
prostřednictvím různých expozičních vstupů, 
identifikaci zdrojů znečištění či nových a 
vznikajících environmentálních podnětů 
způsobujících stres (např. vnitřní a venkovní 
ovzduší, elektromagnetická pole, hluk a 
vystavení toxickým látkám) a na jejich 
případné dopady na zdraví. Výzkum bude 
také zacílen na integraci výzkumných 
činností v oblasti biologického monitorování 
lidí týkajícího se vědeckých aspektů, 
metodik a nástrojů pro rozvoj 
koordinovaného a soudržného přístupu. To 
bude zahrnovat studie kohort s důrazem na 
skupiny zranitelných populací a metody a 
nástroje pro zlepšenou charakterizaci rizik, 
posuzování a srovnávání rizik a dopadů na 
zdraví. Výzkum vyvine biologické ukazatele 
a nástroje pro modelování, přičemž zohlední 
kombinované expozice, změny ve 
zranitelnosti a nejistotu. Rovněž poskytne 
metody a nástroje podporující rozhodování 
(ukazatele, analýzy hospodárnosti založené 
na více kritériích, posouzení dopadu na 
zdraví, zátěž způsobená chorobami a analýza 
udržitelnosti) pro účely posuzování rizik, 
řízení a komunikaci a pro rozvoj politiky a 
analýzu.

Je nutné provádět víceoborový výzkum 
vzájemného působení environmentálních 
rizikových faktorů a lidského zdraví, aby se 
podpořil akční plán pro životní prostředí a 
zdraví a integrace obav o veřejné zdraví a 
popis vlastností chorob týkající se 
vznikajících environmentálních rizik. 
Výzkum se zaměří na vícenásobné expozice 
prostřednictvím různých expozičních vstupů, 
identifikaci zdrojů znečištění či nových a 
vznikajících environmentálních podnětů 
způsobujících stres (např. vnitřní a venkovní 
ovzduší, elektromagnetická pole, hluk a 
vystavení toxickým látkám) a na jejich 
případné dopady na zdraví, analýzy 
syndromů a chronického vystavení, 
interakce toxických látek a směsí takových 
látek, analýzy genetických polymorfismů a 
imunologických testů, včetně testů 
transformace a aktivace lymfocytů.  
Výzkum bude také zacílen na integraci 
výzkumných činností v oblasti biologického 
monitorování lidí týkajícího se vědeckých 
aspektů, metodik a nástrojů pro rozvoj 
koordinovaného a soudržného přístupu. To 
bude zahrnovat studie kohort s důrazem na 
skupiny zranitelných populací a metody a 
nástroje pro zlepšenou charakterizaci rizik, 
posuzování a srovnávání rizik a dopadů na 
zdraví. Výzkum vyvine biologické ukazatele 
a nástroje pro modelování, přičemž zohlední 
kombinované expozice, změny ve 
zranitelnosti a nejistotu. Rovněž poskytne 
metody a nástroje podporující rozhodování 
(ukazatele, analýzy hospodárnosti založené 
na více kritériích, posouzení dopadu na 
zdraví, zátěž způsobená chorobami a analýza 
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udržitelnosti) pro účely posuzování rizik, 
řízení a komunikaci a pro rozvoj politiky a 
analýzu.

Or. en

Odůvodnění

Environmentální medicína se liší od medicíny nemocí z povolání v tom, že míra vystavení 
dávkám toxických látek může být nízká, ale nepřetržitá; tato oblast tudíž vyžaduje vlastní 
analytické nástroje. Analýza zahrnuje tři části umožňující zohlednění různých genetických 
profilů jednotlivců, díky nimž jsou někteří na určité toxické látky citlivější než jiní.

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 373
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis 

„Činnosti“ bod 1 odrážka 2

Je nutné provádět víceoborový výzkum 
vzájemného působení environmentálních 
rizikových faktorů a lidského zdraví, aby se 
podpořil akční plán pro životní prostředí a 
zdraví a integrace obav o veřejné zdraví a 
popis vlastností chorob týkající se 
vznikajících environmentálních rizik. 
Výzkum se zaměří na vícenásobné expozice 
prostřednictvím různých expozičních vstupů, 
identifikaci zdrojů znečištění či nových a 
vznikajících environmentálních podnětů 
způsobujících stres (např. vnitřní a venkovní 
ovzduší, elektromagnetická pole, hluk a 
vystavení toxickým látkám) a na jejich 
případné dopady na zdraví. Výzkum bude 
také zacílen na integraci výzkumných 
činností v oblasti biologického monitorování 
lidí týkajícího se vědeckých aspektů, 
metodik a nástrojů pro rozvoj 
koordinovaného a soudržného přístupu. To 
bude zahrnovat studie kohort s důrazem na 
skupiny zranitelných populací a metody a 
nástroje pro zlepšenou charakterizaci rizik, 
posuzování a srovnávání rizik a dopadů na 
zdraví. Výzkum vyvine biologické ukazatele 
a nástroje pro modelování, přičemž zohlední 
kombinované expozice, změny ve 
zranitelnosti a nejistotu. Rovněž poskytne 
metody a nástroje podporující rozhodování 

Je nutné provádět víceoborový výzkum 
vzájemného působení environmentálních 
rizikových faktorů a lidského zdraví, aby se 
podpořil akční plán pro životní prostředí a 
zdraví a integrace obav o veřejné zdraví a 
popis vlastností chorob týkající se 
vznikajících environmentálních rizik. 
Výzkum se zaměří na vícenásobné expozice 
prostřednictvím různých expozičních vstupů, 
identifikaci zdrojů znečištění či nových a 
vznikajících environmentálních podnětů 
způsobujících stres (např. škodlivé plyny, 
jemné a ultrajemné částice živé nebo neživé 
povahy, vnitřní a venkovní ovzduší, 
elektromagnetická pole, hluk a vystavení 
toxickým látkám) a na jejich případné 
dopady na zdraví. Výzkum bude také zacílen 
na vývoj nových a vylepšených metod 
identifikace zdrojů a účinků jejich synergie, 
na integraci výzkumných činností v oblasti 
biologického monitorování lidí týkajícího se 
vědeckých aspektů, metodik a nástrojů pro 
rozvoj koordinovaného a soudržného 
přístupu. To bude zahrnovat studie kohort 
s důrazem na skupiny zranitelných populací 
a metody a nástroje pro zlepšenou 
charakterizaci rizik, posuzování a 
srovnávání rizik a dopadů na zdraví. 
Výzkum vyvine biologické ukazatele a 
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(ukazatele, analýzy hospodárnosti založené 
na více kritériích, posouzení dopadu na 
zdraví, zátěž způsobená chorobami a analýza 
udržitelnosti) pro účely posuzování rizik, 
řízení a komunikaci a pro rozvoj politiky a 
analýzu.

nástroje pro modelování, přičemž zohlední 
kombinované expozice, změny ve 
zranitelnosti a nejistotu. Rovněž poskytne 
metody a nástroje podporující rozhodování 
(ukazatele, analýzy hospodárnosti založené 
na více kritériích, posouzení dopadu na 
zdraví, zátěž způsobená chorobami a analýza 
udržitelnosti) pro účely posuzování rizik, 
řízení a komunikaci a pro rozvoj politiky a 
analýzu.

Or. en

Odůvodnění

Vliv škodlivých plynů a částic a zejména účinků jejich synergie na zdraví a původ hlavních 
chorob moderní civilizace byl studován málo nejen z důvodu nevhodných diagnostických 
metod.

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 857 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložili Anne Laperrouze Nicole Fontaine, Catherine Trautmann, 
Vincent Peillon 

Pozměňovací návrh 374
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis 

„Činnosti“ bod 1 odrážka 2

Je nutné provádět víceoborový výzkum 
vzájemného působení environmentálních 
rizikových faktorů a lidského zdraví, aby se 
podpořil akční plán pro životní prostředí a 
zdraví a integrace obav o veřejné zdraví a 
popis vlastností chorob týkající se 
vznikajících environmentálních rizik. 
Výzkum se zaměří na vícenásobné expozice 
prostřednictvím různých expozičních vstupů, 
identifikaci zdrojů znečištění či nových a 
vznikajících environmentálních podnětů 
způsobujících stres (např. vnitřní a venkovní 
ovzduší, elektromagnetická pole, hluk a 
vystavení toxickým látkám) a na jejich 
případné dopady na zdraví. Výzkum bude 
také zacílen na integraci výzkumných 
činností v oblasti biologického monitorování 
lidí týkajícího se vědeckých aspektů, 
metodik a nástrojů pro rozvoj 

Je nutné provádět víceoborový výzkum 
vzájemného působení environmentálních 
rizikových faktorů a lidského zdraví, aby se 
podpořil akční plán pro životní prostředí a 
zdraví a integrace obav o veřejné zdraví a 
popis vlastností chorob týkající se
vznikajících environmentálních rizik. 
Výzkum se zaměří na dopad globální změny 
(změna klimatu, využívání půdy, 
globalizace), vícenásobné expozice 
prostřednictvím různých expozičních vstupů, 
specializaci a toxikologii, identifikaci zdrojů 
znečištění či nových a vznikajících 
environmentálních podnětů způsobujících 
stres (např. vnitřní a venkovní ovzduší, 
elektromagnetická pole, hluk a vystavení 
toxickým látkám) a na jejich případné 
dopady na zdraví. Výzkum bude také zacílen 
na integraci výzkumných činností v oblasti 
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koordinovaného a soudržného přístupu. To 
bude zahrnovat studie kohort s důrazem na 
skupiny zranitelných populací a metody a 
nástroje pro zlepšenou charakterizaci rizik, 
posuzování a srovnávání rizik a dopadů na 
zdraví. Výzkum vyvine biologické ukazatele 
a nástroje pro modelování, přičemž zohlední 
kombinované expozice, změny ve 
zranitelnosti a nejistotu. Rovněž poskytne 
metody a nástroje podporující rozhodování 
(ukazatele, analýzy hospodárnosti založené 
na více kritériích, posouzení dopadu na 
zdraví, zátěž způsobená chorobami a analýza 
udržitelnosti) pro účely posuzování rizik, 
řízení a komunikaci a pro rozvoj politiky a 
analýzu.

biologického monitorování lidí týkajícího se 
vědeckých aspektů, metodik a nástrojů pro 
rozvoj koordinovaného a soudržného 
přístupu. To bude zahrnovat studie kohort 
s důrazem na skupiny zranitelných populací 
a metody a nástroje pro zlepšenou 
charakterizaci rizik, posuzování a 
srovnávání rizik a dopadů na zdraví. 
Výzkum vyvine biologické ukazatele a 
nástroje pro modelování, přičemž zohlední 
kombinované expozice, změny ve 
zranitelnosti a nejistotu. Rovněž poskytne 
metody a nástroje podporující rozhodování 
(ukazatele, analýzy hospodárnosti založené 
na více kritériích, posouzení dopadu na 
zdraví, zátěž způsobená chorobami a analýza 
udržitelnosti) pro účely posuzování rizik, 
řízení a komunikaci a pro rozvoj politiky a 
analýzu.

Or. en

Odůvodnění

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.

This amendment replaces the AMs 855, 856, and 860 to the Draft Report of Jerzy Buzek on 
the 7th Framework Programme.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis 

Pozměňovací návrh 375
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis 

„Činnosti“ bod 1 odrážka 2

Je nutné provádět víceoborový výzkum 
vzájemného působení environmentálních 
rizikových faktorů a lidského zdraví, aby se 

Je nutné provádět víceoborový výzkum 
vzájemného působení environmentálních 
rizikových faktorů a lidského zdraví, aby se 
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podpořil akční plán pro životní prostředí a 
zdraví a integrace obav o veřejné zdraví a 
popis vlastností chorob týkající se 
vznikajících environmentálních rizik. 
Výzkum se zaměří na vícenásobné expozice 
prostřednictvím různých expozičních vstupů, 
identifikaci zdrojů znečištění či nových a 
vznikajících environmentálních podnětů 
způsobujících stres (např. vnitřní a venkovní 
ovzduší, elektromagnetická pole, hluk a 
vystavení toxickým látkám) a na jejich 
případné dopady na zdraví. Výzkum bude 
také zacílen na integraci výzkumných 
činností v oblasti biologického monitorování 
lidí týkajícího se vědeckých aspektů, 
metodik a nástrojů pro rozvoj 
koordinovaného a soudržného přístupu. To 
bude zahrnovat studie kohort s důrazem na 
skupiny zranitelných populací a metody a 
nástroje pro zlepšenou charakterizaci rizik, 
posuzování a srovnávání rizik a dopadů na 
zdraví. Výzkum vyvine biologické ukazatele 
a nástroje pro modelování, přičemž zohlední 
kombinované expozice, změny ve 
zranitelnosti a nejistotu. Rovněž poskytne 
metody a nástroje podporující rozhodování 
(ukazatele, analýzy hospodárnosti založené 
na více kritériích, posouzení dopadu na 
zdraví, zátěž způsobená chorobami a analýza 
udržitelnosti) pro účely posuzování rizik, 
řízení a komunikaci a pro rozvoj politiky a 
analýzu.

podpořil akční plán pro životní prostředí a 
zdraví a integrace obav o veřejné zdraví a 
popis vlastností chorob týkající se 
vznikajících environmentálních rizik. 
Výzkum se zaměří na vícenásobné expozice 
prostřednictvím různých expozičních vstupů, 
identifikaci zdrojů znečištění či nových a 
vznikajících environmentálních podnětů 
způsobujících stres (např. městské prostředí, 
vnitřní a venkovní ovzduší, 
elektromagnetická pole, hluk a vystavení 
toxickým látkám a automobilové emise) a 
na jejich případné dopady na zdraví. 
Výzkum bude také zacílen na integraci 
výzkumných činností v oblasti biologického 
monitorování lidí týkajícího se vědeckých 
aspektů, metodik a nástrojů pro rozvoj 
koordinovaného a soudržného přístupu. To 
bude zahrnovat studie kohort s důrazem na 
skupiny zranitelných populací a metody a 
nástroje pro zlepšenou charakterizaci rizik, 
posuzování a srovnávání rizik a dopadů na 
zdraví. Výzkum vyvine biologické ukazatele 
a nástroje pro modelování, přičemž zohlední 
kombinované expozice, změny ve 
zranitelnosti a nejistotu. Rovněž poskytne 
metody a nástroje podporující rozhodování 
(ukazatele, analýzy hospodárnosti založené 
na více kritériích, posouzení dopadu na 
zdraví, zátěž způsobená chorobami a analýza 
udržitelnosti) pro účely posuzování rizik, 
řízení a komunikaci a pro rozvoj politiky a 
analýzu.

Or. en

Odůvodnění

Výzkum ukázal, že celé městské prostředí je stresováno velkým množstvím environmentálních 
faktorů. To má zase velký vliv na lidské zdraví.

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 859 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 376
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis 
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„Činnosti“ bod 1 odrážka 3

Řízení v oblasti přírodních pohrom vyžaduje 
přístup zohledňující více rizik. Je třeba 
zlepšit znalosti, metody a integrovaný rámec 
pro posouzení rizik, zranitelnosti a hrozeb. 
Dále je třeba rozvíjet strategie mapování, 
prevence a zmírňování, včetně úvah o 
ekonomických a sociálních faktorech. 
Budou studovány pohromy související 
s klimatem (např. bouře, sucha, lesní požáry, 
sesuvy půd a záplavy) a geologická rizika 
(zemětřesení, sopečná činnost a tsunami). 
Díky takovému výzkumu budou lépe 
pochopeny základní procesy a na základě 
pravděpodobnostního přístupu budou 
zlepšeny metody předvídání a odhadů. 
Rovněž bude podpořen rozvoj systémů 
včasného varování a informačních systémů. 
Budou vyčísleny společenské odezvy 
hlavních přírodních rizik.

Řízení v oblasti přírodních pohrom vyžaduje 
přístup zohledňující více rizik. Je třeba 
zlepšit znalosti, metody a integrovaný rámec 
pro posouzení rizik, zranitelnosti a hrozeb. 
Dále je třeba rozvíjet strategie mapování, 
prevence a zmírňování, včetně úvah o 
ekonomických a sociálních faktorech. 
Budou studovány pohromy související 
s klimatem (např. bouře, sucha, lesní požáry, 
sesuvy půd a záplavy) a geologická rizika 
(zemětřesení, sopečná činnost a tsunami). 
Díky takovému výzkumu budou lépe 
pochopeny základní procesy a na základě 
pravděpodobnostního přístupu budou 
zlepšeny metody předvídání a odhadů. 
Rovněž bude podpořen rozvoj systémů 
včasného varování, informačních systémů a 
systémů rychlé reakce a jejich řízení.
Budou vyčísleny společenské odezvy 
hlavních přírodních rizik.

Or. es

Odůvodnění

Řízení informací a rychlé reakce často hrají životně důležitou úlohu při poskytování rychlých 
řešení a při předcházení velkým důsledkům.

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 377
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis 

„Činnosti“ bod 1 odrážka 3

Řízení v oblasti přírodních pohrom vyžaduje 
přístup zohledňující více rizik. Je třeba 
zlepšit znalosti, metody a integrovaný rámec 
pro posouzení rizik, zranitelnosti a hrozeb. 
Dále je třeba rozvíjet strategie mapování, 
prevence a zmírňování, včetně úvah o 
ekonomických a sociálních faktorech. 
Budou studovány pohromy související 
s klimatem (např. bouře, sucha, lesní požáry, 
sesuvy půd a záplavy) a geologická rizika 
(zemětřesení, sopečná činnost a tsunami). 

Řízení v oblasti přírodních pohrom vyžaduje 
přístup zohledňující více rizik. Je třeba 
zlepšit znalosti, metody a integrovaný rámec 
pro posouzení rizik, zranitelnosti a hrozeb. 
Dále je třeba rozvíjet strategie mapování, 
prevence a zmírňování, včetně úvah o 
ekonomických a sociálních faktorech. 
Budou studovány pohromy související 
s klimatem (např. bouře, sucha, lesní požáry, 
laviny, sesuvy půd a záplavy) a geologická 
rizika (zemětřesení, sopečná činnost a 
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Díky takovému výzkumu budou lépe 
pochopeny základní procesy a na základě 
pravděpodobnostního přístupu budou 
zlepšeny metody předvídání a odhadů. 
Rovněž bude podpořen rozvoj systémů 
včasného varování a informačních systémů. 
Budou vyčísleny společenské odezvy 
hlavních přírodních rizik.

tsunami). Díky takovému výzkumu budou 
lépe pochopeny základní procesy a na 
základě pravděpodobnostního přístupu 
budou zlepšeny metody předvídání a 
odhadů. Bude podpořen rozvoj systémů 
včasného varování a informačních systémů a 
studium toho, jak je nakládáno 
s přírodními riziky a katastrofami. Budou 
vyčísleny společenské odezvy hlavních 
přírodních rizik.

Or. de

Odůvodnění

Zkrácení seznamu příkladů dopadu změny klimatu vyvolává dojem, že se jedná výhradně o 
celosvětové jevy. Stejně důležité jsou ale i regionální účinky, zejména v citlivých regionech, 
jako jsou horská pásma, a také se snadněji předvídají a je snadnější se jim přizpůsobit. V této 
souvislosti lze poskytnout důležitý náhled studiem toho, jak se lidé vypořádávají s přírodními 
riziky a katastrofami.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 378
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis 

„Činnosti“ bod 1 odrážka 3

Řízení v oblasti přírodních pohrom vyžaduje 
přístup zohledňující více rizik. Je třeba 
zlepšit znalosti, metody a integrovaný rámec 
pro posouzení rizik, zranitelnosti a hrozeb. 
Dále je třeba rozvíjet strategie mapování, 
prevence a zmírňování, včetně úvah o 
ekonomických a sociálních faktorech. 
Budou studovány pohromy související 
s klimatem (např. bouře, sucha, lesní požáry, 
sesuvy půd a záplavy) a geologická rizika 
(zemětřesení, sopečná činnost a tsunami). 
Díky takovému výzkumu budou lépe 
pochopeny základní procesy a na základě 
pravděpodobnostního přístupu budou 
zlepšeny metody předvídání a odhadů. 
Rovněž bude podpořen rozvoj systémů 
včasného varování a informačních systémů. 
Budou vyčísleny společenské odezvy 
hlavních přírodních rizik.

Řízení v oblasti přírodních pohrom vyžaduje 
přístup zohledňující více rizik. Je třeba 
zlepšit znalosti, metody a integrovaný rámec 
pro posouzení rizik, zranitelnosti a hrozeb. 
Dále je třeba rozvíjet strategie mapování, 
prevence a zmírňování, včetně úvah o 
ekonomických a sociálních faktorech. 
Budou studovány pohromy související 
s klimatem (např. bouře, sucha, lesní požáry, 
sesuvy půd a záplavy) a geologická rizika 
(zemětřesení, sopečná činnost a tsunami). 
Díky takovému výzkumu budou lépe 
pochopeny základní procesy a na základě 
pravděpodobnostního přístupu budou 
zlepšeny metody předvídání a odhadů. 
Rovněž bude podpořen rozvoj systémů 
včasného varování a informačních systémů. 
Tváří v tvář přírodním rizikům budou 
vyhledávány modelové společenské vzorce 
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chování. Budou vyčísleny společenské 
odezvy hlavních přírodních rizik.

Or. en

Odůvodnění

Přírodní rizika mají tendenci vytvářet vzorce sociálního chování, jelikož místní obyvatelstvo 
reaguje v různých případech různě v závislosti na množství environmentálních, sociálních a 
kulturních faktorů. Vymodelování těchto vzorců by velmi pomohlo jako úložiště dat, aby bylo 
možné vypracovat různé krizové scénáře a vést úřady a vzdělávací pracovníky při plnění 
jejich úkolů z oblasti předcházení rizikům a civilní ochrany.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 379
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis 

„Činnosti“ bod 1 odrážka 3a (nová)

. - Biologická rozmanitost
Ochrana a udržitelné řízení biologické 
rozmanitosti, hodnocení a předpovědi 
střednědobých a dlouhodobých trendů; 
hodnocení environmentálních, 
ekonomických a sociálních účinků změn 
biologické rozmanitosti a též interakcí mezi 
společností a biologickou rozmanitostí.

Or. fr

Odůvodnění

Hodnocení našeho ekosystému při příležitosti změny tisíciletí jasně identifikovalo ztrátu 
biologické rozmanitosti, která je pravděpodobně způsobena současným nedokonalým řízením. 
Tato ztráta biologické rozmanitosti probíhá na úrovni, která nebyla v historii lidstva nikdy 
k vidění, a volá po výrazném evropském úsilí v oblasti výzkumu.

Významné potřeby v oblasti výzkumu týkající se biologické rozmanitosti vyvíjejí mezinárodní 
závazky, jako je Rámcová úmluva Spojených národů o klimatických změnách (UNFCCC) a 
Kjótský protokol nebo Úmluva Spojených národů o biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 380
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis 
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„Činnosti“ bod 2 odrážka 1

Výzkumné činnosti se zaměří na zlepšení 
vědomostního základu a rozvoj pokročilých 
modelů a nástrojů potřebných 
k udržitelnému řízení zdrojů a vytvoření 
vzorců udržitelné spotřeby. To umožní 
předvídat chování ekosystémů a také jejich 
obnovu a dále zmírnění zhoršování a ztráty 
důležitých strukturálních a funkčních složek 
ekosystémů (v oblasti biologické 
rozmanitosti, vody, půdy a mořských 
zdrojů). Výzkum modelování ekosystémů 
zohlední postupy pro ochranu a zachování. 
Budou prosazovány inovativní přístupy na 
rozvoj hospodářských činností 
z ekosystémových služeb. Budou rozvíjeny 
přístupy na zabránění desertifikaci, 
znehodnocování půdy a erozi a na zastavení 
ztráty biologické rozmanitosti. Výzkum se 
bude také zabývat udržitelným řízením lesů 
a městským životním prostředím, včetně
plánování a nakládání s odpady. Výzkum 
bude využívat rozvoje otevřených, 
distribuovaných a interoperabilních systémů 
řízení údajů a informačních systémů a bude 
k nim přispívat a dále bude podporovat 
služby v oblasti posuzování a předvídání 
týkající se přírodních zdrojů a jejich 
využívání.

Výzkumné činnosti se zaměří na zlepšení 
vědomostního základu a rozvoj pokročilých 
modelů a nástrojů potřebných 
k udržitelnému řízení zdrojů a vytvoření 
vzorců udržitelné spotřeby. To umožní 
předvídat chování ekosystémů a také jejich 
obnovu a dále zmírnění zhoršování a ztráty 
důležitých strukturálních a funkčních složek 
ekosystémů (v oblasti biologické 
rozmanitosti, vody, půdy a mořských 
zdrojů). Výzkum modelování ekosystémů 
zohlední postupy pro ochranu a zachování. 
Budou prosazovány inovativní přístupy na 
rozvoj hospodářských činností 
z ekosystémových služeb. Budou rozvíjeny 
přístupy na zabránění desertifikaci, 
znehodnocování půdy a erozi a na zastavení 
ztráty biologické rozmanitosti. Výzkum se 
bude také zabývat celkovou strategií pro 
udržitelné řízení a zachování venkovských 
oblastí, včetně lesů a městským životním 
prostředím, s přihlédnutím ke kulturnímu 
dědictví, plánování a nakládání s odpady. 
Výzkum bude využívat rozvoje otevřených, 
distribuovaných a interoperabilních systémů
řízení údajů a informačních systémů a bude 
k nim přispívat a dále bude podporovat 
služby v oblasti posuzování a předvídání 
týkající se přírodních zdrojů a jejich 
využívání.

Or. es

Odůvodnění

Udržitelné zachování zdrojů vyžaduje systematické studium systémů zachování a řízení, jak 
lze vyvodit z potíží, které se objevily při uplatňování sítě Natura 2000.

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 381
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis 

„Činnosti“ bod 2 odrážka 1

Výzkumné činnosti se zaměří na zlepšení 
vědomostního základu a rozvoj pokročilých 

Výzkumné činnosti se zaměří na zlepšení 
vědomostního základu a rozvoj pokročilých 
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modelů a nástrojů potřebných 
k udržitelnému řízení zdrojů a vytvoření 
vzorců udržitelné spotřeby. To umožní 
předvídat chování ekosystémů a také jejich 
obnovu a dále zmírnění zhoršování a ztráty 
důležitých strukturálních a funkčních složek 
ekosystémů (v oblasti biologické 
rozmanitosti, vody, půdy a mořských 
zdrojů). Výzkum modelování ekosystémů 
zohlední postupy pro ochranu a zachování. 
Budou prosazovány inovativní přístupy na 
rozvoj hospodářských činností 
z ekosystémových služeb. Budou rozvíjeny 
přístupy na zabránění desertifikaci, 
znehodnocování půdy a erozi a na zastavení 
ztráty biologické rozmanitosti. Výzkum se 
bude také zabývat udržitelným řízením lesů
a městským životním prostředím, včetně
plánování a nakládání s odpady. Výzkum 
bude využívat rozvoje otevřených, 
distribuovaných a interoperabilních systémů
řízení údajů a informačních systémů a bude 
k nim přispívat a dále bude podporovat 
služby v oblasti posuzování a předvídání 
týkající se přírodních zdrojů a jejich 
využívání.

modelů a nástrojů potřebných 
k udržitelnému řízení zdrojů a vytvoření 
vzorců udržitelné spotřeby. To umožní 
předvídat chování ekosystémů a také jejich 
obnovu a dále zmírnění zhoršování a ztráty 
důležitých strukturálních a funkčních složek 
ekosystémů (v oblasti biologické 
rozmanitosti, vody, půdy a mořských 
zdrojů). Výzkum modelování ekosystémů 
zohlední postupy pro ochranu a zachování, 
ochranu před erozí zejména v horských 
oblastech. Budou prosazovány inovativní 
přístupy na rozvoj hospodářských činností 
z ekosystémových služeb. Budou rozvíjeny 
přístupy na zabránění desertifikaci, 
znehodnocování půdy a erozi a na zastavení 
ztráty biologické rozmanitosti. Výzkum se 
bude také zabývat udržitelným řízením 
lesnických ekosystémů a dalších takových 
systémů blízkých přírodě v měnících se 
podmínkách životního prostředí včetně 
častějších nebo intenzivnějších 
katastrofických událostí, a městským 
životním prostředím, včetně plánování a 
nakládání s odpady. Výzkum bude využívat 
rozvoje otevřených, distribuovaných a 
interoperabilních systémů řízení údajů a 
informačních systémů a bude k nim přispívat 
a dále bude podporovat služby v oblasti 
posuzování a předvídání týkající se 
přírodních zdrojů a jejich využívání.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana před erozí specifikuje úkol udržitelného rozvoje zdrojů a s odkazem na „horské 
oblasti“ obrací pozornost na konkrétní nebezpečí, které představují sesuvy půdy a další 
masivní přesuny půdy.
Výraz „řízení lesů“ je sám o sobě nevhodný. Co se musí podporovat, jsou koncepce řízení, 
které mohou zajistit základní funkce lesů (ochrana, využívání a rekreace) dokonce i za 
změněných okolností.

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 871 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.
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Pozměňovací návrh, který předložila Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 382
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis 

„Činnosti“ bod 3 odrážka 1

Jsou potřeba nové či vylepšené 
environmentální technologie, aby se snížil 
dopad lidských činností na životní prostředí, 
účinněji chránilo životní prostředí a řídily 
zdroje a aby se vyvíjely nové produkty, 
procesy a služby, které by byly pro životní 
prostředí prospěšnější než stávající 
alternativy. Výzkum se zaměří zejména na: 
technologie, které zabraňují 
environmentálním rizikům či je snižují, 
zmírňují rizika a pohromy, změnu klimatu a 
ztrátu biologické rozmanitosti; technologie 
podporující udržitelnou produkci a spotřebu; 
technologie pro účinnější řízení zdrojů a 
ošetřování znečistění ve vztahu k vodě, 
půdě, ovzduší, moři a dalším přírodním 
zdrojům či odpadu; technologie pro 
ekologicky šetrné a udržitelné řízení 
životního prostředí člověka, včetně prostředí 
staveb, městských prostředí, krajiny a také 
ochrany a obnovy kulturního dědictví.

Jsou potřeba nové či vylepšené 
environmentální technologie, aby se snížil 
dopad lidských činností na životní prostředí, 
účinněji chránilo životní prostředí a řídily 
zdroje a aby se vyvíjely nové produkty, 
procesy a služby, které by byly pro životní 
prostředí prospěšnější než stávající 
alternativy. Výzkum se zaměří zejména na: 
technologie, které zabraňují 
environmentálním rizikům či je snižují, 
zmírňují rizika a pohromy, změnu klimatu a 
ztrátu biologické rozmanitosti; technologie 
podporující udržitelnou produkci a spotřebu; 
technologie pro účinnější řízení zdrojů a 
ošetřování znečistění ve vztahu k vodě, 
půdě, ovzduší, moři a dalším přírodním 
zdrojům či odpadu včetně recyklace 
odpadu; technologie pro ekologicky šetrné a 
udržitelné řízení životního prostředí člověka, 
včetně prostředí staveb, městských prostředí, 
krajiny a také ochrany a obnovy kulturního 
dědictví.

Or. fr

Odůvodnění

Recyklace odpadu je významnou součástí řešení problému s odpady, zejména pokud jde o 
výrobu energie.

Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, 
Vincenzo Lavarra

Pozměňovací návrh 383
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis 

„Činnosti“ bod 3 odrážka 1

Jsou potřeba nové či vylepšené 
environmentální technologie, aby se snížil 
dopad lidských činností na životní prostředí, 

Jsou potřeba nové či vylepšené 
environmentální technologie, aby se snížil 
dopad lidských činností na životní prostředí, 
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účinněji chránilo životní prostředí a řídily 
zdroje a aby se vyvíjely nové produkty, 
procesy a služby, které by byly pro životní 
prostředí prospěšnější než stávající 
alternativy. Výzkum se zaměří zejména na: 
technologie, které zabraňují 
environmentálním rizikům či je snižují, 
zmírňují rizika a pohromy, změnu klimatu a 
ztrátu biologické rozmanitosti; technologie 
podporující udržitelnou produkci a spotřebu; 
technologie pro účinnější řízení zdrojů a 
ošetřování znečistění ve vztahu k vodě, 
půdě, ovzduší, moři a dalším přírodním 
zdrojům či odpadu; technologie pro 
ekologicky šetrné a udržitelné řízení 
životního prostředí člověka, včetně prostředí 
staveb, městských prostředí, krajiny a také 
ochrany a obnovy kulturního dědictví.

účinněji chránilo životní prostředí a řídily 
zdroje a aby se vyvíjely nové produkty, 
procesy a služby, které by byly pro životní 
prostředí prospěšnější než stávající 
alternativy. Výzkum se zaměří zejména na: 
technologie, které zabraňují 
environmentálním rizikům či je snižují, 
zmírňují rizika a pohromy, změnu klimatu a 
ztrátu biologické rozmanitosti; technologie 
podporující udržitelnou produkci a spotřebu; 
technologie pro účinnější řízení zdrojů a 
ošetřování znečistění ve vztahu k vodě, 
půdě, ovzduší, moři a dalším přírodním 
zdrojům či odpadu; technologie pro úpravu 
a/nebo hodnotné opětné využití zbytků nebo 
odpadních materiálů z výroby energie; 
technologie pro ekologicky šetrné a 
udržitelné řízení životního prostředí člověka, 
včetně prostředí staveb, městských prostředí, 
krajiny a také ochrany a obnovy kulturního 
dědictví.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zredukovat nebo upravovat vedlejší produkty vzniklé při výrobě elektřiny, aby bylo 
zajištěno výrazné omezení odpadů v energetickém odvětví.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 384
Příloha I část „Témata“ podtitul „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ nadpis 

„Činnosti“ bod 3 odrážka 1

Jsou potřeba nové či vylepšené 
environmentální technologie, aby se snížil 
dopad lidských činností na životní prostředí, 
účinněji chránilo životní prostředí a řídily 
zdroje a aby se vyvíjely nové produkty, 
procesy a služby, které by byly pro životní 
prostředí prospěšnější než stávající 
alternativy. Výzkum se zaměří zejména na: 
technologie, které zabraňují 
environmentálním rizikům či je snižují, 
zmírňují rizika a pohromy, změnu klimatu a 
ztrátu biologické rozmanitosti; technologie 
podporující udržitelnou produkci a spotřebu; 

Jsou potřeba nové či vylepšené 
environmentální technologie, aby se snížil 
dopad lidských činností na životní prostředí, 
účinněji chránilo životní prostředí a řídily 
zdroje a aby se vyvíjely nové produkty, 
procesy a služby, které by byly pro životní 
prostředí prospěšnější než stávající 
alternativy. Výzkum se zaměří zejména na: 
technologie, které zabraňují 
environmentálním rizikům či je snižují, 
zmírňují rizika a pohromy, změnu klimatu, 
včetně omezení a zachycování CO2, a ztrátu 
biologické rozmanitosti; technologie 
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technologie pro účinnější řízení zdrojů a 
ošetřování znečistění ve vztahu k vodě, 
půdě, ovzduší, moři a dalším přírodním 
zdrojům či odpadu; technologie pro 
ekologicky šetrné a udržitelné řízení 
životního prostředí člověka, včetně prostředí 
staveb, městských prostředí, krajiny a také 
ochrany a obnovy kulturního dědictví.

podporující udržitelnou produkci a spotřebu; 
technologie pro účinnější řízení zdrojů a 
ošetřování znečistění ve vztahu k vodě, 
půdě, ovzduší, moři a dalším přírodním 
zdrojům či odpadu (včetně recyklace 
stavebních a demoličních odpadů); 
technologie pro ekologicky šetrné a 
udržitelné řízení životního prostředí člověka, 
včetně prostředí staveb, městských prostředí, 
krajiny a také ochrany a obnovy kulturního 
dědictví.

Or. en

Odůvodnění

Ekologické technologie pro omezení a zachycování CO2 jsou neoddělitelně spjaty 
s pokrokem při zmírňování a řízení změny klimatu a umožní EU, aby dostála svým 
mezinárodním závazkům podle Kjótského protokolu.

Pozměňovací návrh, který předložili Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo 
Lavarra, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 385
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Cíl“

Na základě technického pokroku rozvíjet 
integrované, ekologičtější, „chytřejší“ a 
bezpečnější celoevropské dopravní systémy, 
které budou přínosné občanům i společnosti 
a budou šetrné k životním prostředí a 
přírodním zdrojům; a zabezpečí další rozvoj 
konkurenceschopnosti a upevnění vedoucího 
postavení evropských průmyslových odvětví 
na celosvětovém trhu.

Na základě technického pokroku rozvíjet 
integrované, ekologičtější, „chytřejší“ a 
bezpečnější celoevropské dopravní systémy, 
které budou přínosné občanům i společnosti 
a budou šetrné k životním prostředí a 
přírodním zdrojům; a zabezpečí další rozvoj 
konkurenceschopnosti a upevnění vedoucího 
postavení evropských průmyslových odvětví 
na celosvětovém trhu, což umožní též 
překonání technologických propastí na 
transatlantické úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Existují segmenty systému letecké dopravy, kde Evropa ztratila své vedoucí postavení (např. 
regionální letecké dopravě nyní dominují Kanaďané a Brazilci). Existují též segmenty, kde 
Evropa riskuje odsunutí na okraj, pokud nebude vhodně investovat (např. stroje s 
překlopnými vrtulemi).
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Pozměňovací návrh, který předložili Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 386
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Cíl“

Na základě technického pokroku rozvíjet 
integrované, ekologičtější, „chytřejší“ a 
bezpečnější celoevropské dopravní systémy, 
které budou přínosné občanům i společnosti 
a budou šetrné k životním prostředí a 
přírodním zdrojům; a zabezpečí další rozvoj 
konkurenceschopnosti a upevnění vedoucího 
postavení evropských průmyslových odvětví 
na celosvětovém trhu.

Na základě technického a operačního 
pokroku a evropské dopravní politiky 
rozvíjet integrované, ekologičtější, 
„chytřejší“ a bezpečnější celoevropské 
dopravní a logistické systémy, které budou 
přínosné občanům i společnosti a budou 
šetrné k životním prostředí a přírodním 
zdrojům; a zabezpečí další rozvoj 
konkurenceschopnosti a upevnění vedoucího 
postavení evropských průmyslových odvětví 
na celosvětovém trhu.

Or. en

Odůvodnění

Musí existovat přesná definice základu činností podporovaných v této části. Vzhledem 
k celosvětové geografické situaci EU a k rozvoji jejích dopravních systémů je zásadní, aby 
bylo vynaloženo větší úsilí pro nalezení nových a lepších logistických systémů, které pomohou 
zlepšit mobilitu a snížit environmentální dopad. Do tohoto cíle by měl být zahrnut i výzkum 
otázek bezpečnosti. Evropský průmysl musí podporovat své dopravní systémy a využívat je ke 
zlepšení konkurenceschopnosti.

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 914 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 387
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Přístup“ odstavec 6

Rovněž budou podporovány činnosti 
v oblasti šíření a využívání a posuzování 
dopadů, s konkrétním důrazem na potřeby 
specifických uživatelů a politické požadavky 
v odvětví dopravy.

Rovněž budou podporovány činnosti 
v oblasti šíření a využívání, šíření informací 
a vědeckých poznatků a zejména
posuzování dopadů každé z činností 
prováděných v rámci tohoto prioritního 
tématu s cílem uspokojit konkrétní potřeby 
specifických uživatelů, včetně potřeb 
postižených osob, a politické požadavky 
v odvětví dopravy.
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Or. es

Odůvodnění

Nové znění pozměňovacího návrhu 142 zohledňující potřeby postižených osob. Budou 
vyvíjeny činnosti zaměřené na poskytování informací s cílem podnítit konečné uživatele a 
zvláště tvůrce politiky k jejich přijetí.

Pozměňovací návrh, který předložili Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo 
Lavarra, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 388
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 

„Letectví a letecká doprava“odstavec 2

Ekologizace letecké dopravy: rozvoj 
technologií pro snížení environmetálního 
dopadu letectví, které mají o polovinu snížit 
emise oxidu uhličitého (CO2), snížit 
specifické emise oxidů dusíku (NOx) o 80 % 
a o polovinu snížit vnímaný hluk. Výzkum 
se zaměří na hlubší ekologizaci technologií 
motorů, včetně alternativních technologií 
paliv a zlepšené účinnosti letadel s pevnými 
a točivými křídly, nové inteligentní lehké 
struktury a lepší aerodynamiku. Bude rovněž 
zahrnuta problematika týkající se například 
zlepšení provozu letadel na letišti (provozní 
nebo veřejné prostory letiště) a řízení 
leteckého provozu a procesy výroby, údržby 
a recyklace.

Ekologizace letecké dopravy: rozvoj 
technologií pro snížení environmetálního 
dopadu letectví, které mají o polovinu snížit 
emise oxidu uhličitého (CO2), snížit 
specifické emise oxidů dusíku (NOx) o 80 % 
a o polovinu snížit vnímaný hluk. Výzkum 
se zaměří na hlubší ekologizaci technologií 
motorů, včetně alternativních technologií 
paliv a zlepšené účinnosti letadel s pevnými
a točivými křídly (vrtulníky a stroje 
s překlopnými vrtulemi), nové inteligentní 
lehké struktury a lepší aerodynamiku. Bude 
rovněž zahrnuta problematika týkající se 
například zlepšení provozu letadel na letišti 
(provozní nebo veřejné prostory letiště) a 
řízení leteckého provozu a procesy výroby, 
údržby a recyklace.

Or. en

Odůvodnění

Vrtulníky a stroje s překlopnými vrtulemi jsou součástí rodiny strojů s točivými křídly, 
přičemž každý má své specifické charakteristiky.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 389
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 

„Letectví a letecká doprava“odstavec 2

Ekologizace letecké dopravy: rozvoj Ekologizace letecké dopravy: rozvoj 
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technologií pro snížení environmetálního 
dopadu letectví, které mají o polovinu snížit 
emise oxidu uhličitého (CO2), snížit 
specifické emise oxidů dusíku (NOx) o 80 % 
a o polovinu snížit vnímaný hluk. Výzkum 
se zaměří na hlubší ekologizaci technologií 
motorů, včetně alternativních technologií 
paliv a zlepšené účinnosti letadel s pevnými 
a točivými křídly, nové inteligentní lehké 
struktury a lepší aerodynamiku. Bude rovněž 
zahrnuta problematika týkající se například 
zlepšení provozu letadel na letišti (provozní 
nebo veřejné prostory letiště) a řízení 
leteckého provozu a procesy výroby, údržby 
a recyklace.

technologií pro snížení environmetálního 
dopadu letectví, které mají o polovinu snížit 
emise oxidu uhličitého (CO2), snížit 
specifické emise oxidů dusíku (NOx) o 80 % 
a o polovinu snížit vnímaný hluk. Výzkum 
se zaměří na hlubší ekologizaci technologií 
motorů, včetně alternativních technologií 
paliv a zlepšené účinnosti letadel s pevnými 
a točivými křídly, nové inteligentní lehké 
struktury a lepší aerodynamiku. Bude rovněž 
zahrnuta problematika týkající se například 
zlepšení provozu letadel na letišti (provozní 
nebo veřejné prostory letiště) a řízení 
leteckého provozu a procesy výroby, údržby 
a generálních oprav a recyklace.

Or. en

Odůvodnění

K ekologizaci letecké dopravy bude značnou měrou přispívat speciální pozornost věnovaná 
údržbě, opravám a generálním opravám, která bude podporovat zapojení malých a středních 
podniků ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh, který předložili Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo 
Lavarra, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 390
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 

„Letectví a letecká doprava“odstavec 4

Zajišťování spokojenosti a bezpečnosti 
zákazníků: zásadní zlepšení výběru pro 
cestující a pružnosti časového plánu při 
současném dosažení pětinásobného snížení 
počtu nehod. Nové technologie umožní širší 
výběr konfigurací letadel a motorů, a to pro 
malé i velké stroje, a zvýšenou úroveň 
automatizace ve všech složkách systému, 
včetně řízení letadel. Důraz bude rovněž 
kladen na zvýšení pohodlí cestujících, dobré 
cestovní podmínky, nové služby a opatření 
pro aktivní i pasivní bezpečnost se zvláštním 
důrazem na lidský prvek. Výzkum bude 
zahrnovat úpravu letišť a letového provozu 
podle různých typů strojů a fungování po 24 

Zajišťování spokojenosti a bezpečnosti 
zákazníků: zásadní zlepšení výběru pro 
cestující a pružnosti časového plánu při 
současném dosažení pětinásobného snížení 
počtu nehod. Nové technologie umožní širší 
výběr konfigurací letadel a motorů, a to pro 
menší i velké stroje pro spojení mezi centry 
měst a pro jakákoli regionální využití 
(např. stroje s překlopnými vrtulemi), a 
zvýšenou úroveň automatizace ve všech 
složkách systému, včetně řízení letadel. 
Důraz bude rovněž kladen na zvýšení 
pohodlí cestujících, dobré cestovní 
podmínky, nové služby a opatření pro 
aktivní i pasivní bezpečnost se zvláštním 
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hodin na přijatelné hlukové úrovni. důrazem na lidský prvek. Výzkum bude 
zahrnovat úpravu letišť a letového provozu 
podle různých typů strojů a fungování po 24 
hodin na přijatelné hlukové úrovni.

Or. en

Odůvodnění

„Menší“ vysvětluje potřebu zvážit celý sortiment letadel pod kategorií velkých strojů lepším 
způsobem. Měli bychom též zlepšit spojení mezi centry měst a jakákoli regionální spojení, kde 
chybí vhodná infrastruktura.

Pozměňovací návrh, který předložil Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 391
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 

„Letectví a letecká doprava“odstavec 4

Zajišťování spokojenosti a bezpečnosti 
zákazníků: zásadní zlepšení výběru pro 
cestující a pružnosti časového plánu při 
současném dosažení pětinásobného snížení 
počtu nehod. Nové technologie umožní širší 
výběr konfigurací letadel a motorů, a to pro 
malé i velké stroje, a zvýšenou úroveň 
automatizace ve všech složkách systému, 
včetně řízení letadel. Důraz bude rovněž 
kladen na zvýšení pohodlí cestujících, dobré 
cestovní podmínky, nové služby a opatření 
pro aktivní i pasivní bezpečnost se zvláštním 
důrazem na lidský prvek. Výzkum bude 
zahrnovat úpravu letišť a letového provozu 
podle různých typů strojů a fungování po 24 
hodin na přijatelné hlukové úrovni.

Zajišťování spokojenosti a bezpečnosti 
zákazníků: zásadní zlepšení výběru pro 
cestující a pružnosti časového plánu při 
současném dosažení pětinásobného snížení 
počtu nehod. Nové technologie umožní širší 
výběr konfigurací letadel a motorů, a to pro 
menší i velké stroje, a zvýšenou úroveň 
automatizace ve všech složkách systému, 
včetně řízení letadel. Důraz bude rovněž 
kladen na zvýšení pohodlí cestujících, dobré 
cestovní podmínky, nové služby a opatření 
pro aktivní i pasivní bezpečnost se zvláštním 
důrazem na lidský prvek. Výzkum bude 
zahrnovat úpravu letišť a letového provozu 
podle různých typů strojů a fungování po 24 
hodin na přijatelné hlukové úrovni.

Or. xm

Odůvodnění

Stroje s překlopnými vrtulemi/vírníky rozšiřují výběr cestujících tím, že umožňují spojení mezi 
centry měst a regionální spojení, kde není žádná vhodná pozemní nebo letecká infrastruktura.

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 392
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 

„Letectví a letecká doprava“odstavec 4
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Zajišťování spokojenosti a bezpečnosti 
zákazníků: zásadní zlepšení výběru pro 
cestující a pružnosti časového plánu při 
současném dosažení pětinásobného snížení 
počtu nehod. Nové technologie umožní širší 
výběr konfigurací letadel a motorů, a to pro 
malé i velké stroje, a zvýšenou úroveň 
automatizace ve všech složkách systému, 
včetně řízení letadel. Důraz bude rovněž 
kladen na zvýšení pohodlí cestujících, dobré 
cestovní podmínky, nové služby a opatření 
pro aktivní i pasivní bezpečnost se zvláštním 
důrazem na lidský prvek. Výzkum bude 
zahrnovat úpravu letišť a letového provozu 
podle různých typů strojů a fungování po 24 
hodin na přijatelné hlukové úrovni.

Zajišťování spokojenosti a bezpečnosti 
zákazníků: zásadní zlepšení výběru pro 
cestující a pružnosti časového plánu při 
současném dosažení pětinásobného snížení 
počtu nehod. Nové technologie umožní širší 
výběr konfigurací letadel a motorů, a to pro 
malé i velké stroje, a zvýšenou úroveň 
automatizace ve všech složkách systému, 
včetně řízení letadel. Důraz bude rovněž 
kladen na zvýšení pohodlí a zdravotních 
podmínek cestujících, např. lepším 
vybavením kabin, dobré cestovní podmínky, 
nové služby a opatření pro aktivní i pasivní 
bezpečnost se zvláštním důrazem na lidský 
prvek. Výzkum bude zahrnovat úpravu letišť 
a letového provozu podle různých typů 
strojů a fungování po 24 hodin na přijatelné 
hlukové úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Výsledkem neustále se rozvíjející mobilní společnosti ve stále více globalizovaném světě 
společně s demografickými změnami bude nárůst počtu letů i jejich prodloužení. Lepší 
sledování a účinnost vybavení kabiny, např. možnost individuálního přizpůsobení, bude 
přispívat k rozhodujícímu pokroku v letecké dopravě.

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 932 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložil Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 393
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 

„Letectví a letecká doprava“odstavec 7

Průkopnická činnost v letecké dopravě 
budoucnosti: zkoumání radikálnějších, 
ekologicky šetrnějších a inovativních 
technologií, které by mohly usnadnit zásadní 
změny požadované leteckou dopravou 
v druhé polovině tohoto století a později.
Výzkum bude řešit aspekty jako nové 
koncepty pohonu a zdvihu, nová řešení 
vnitřního prostoru leteckých dopravních 
prostředků, nové letištní koncepty, nové 
metody navádění a kontroly letadel, 

Průkopnická činnost v letecké dopravě 
budoucnosti: zkoumání radikálnějších, 
ekologicky šetrnějších a inovativních 
technologií, které by mohly usnadnit zásadní 
změny požadované leteckou dopravou 
v příštím desetiletí. Výzkum bude řešit 
aspekty jako nové koncepty pohonu a 
zdvihu, nová řešení vnitřního prostoru 
leteckých dopravních prostředků, nové 
letištní koncepty, nové metody navádění 
a kontroly letadel, alternativní koncepty 
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alternativní koncepty systému letecké 
dopravy a jeho integrace s dalšími způsoby 
dopravy.

systému letecké dopravy a jeho integrace 
s dalšími způsoby dopravy.

Or. xm

Odůvodnění

Odkaz na druhou polovinu století a na pozdější dobu pravděpodobně způsobí, že projekty se 
rozplynou jako nedosažitelné. Odkaz na příští desetiletí je realističtější.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 394
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 

„Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava“odstavec 1

Ekologizace pozemní dopravy: vývoj 
technologií a znalostí na snížení znečištění 
(vzduchu, vody a půdy) a environmentálního 
dopadu, např. změny klimatu, zdraví, 
biologické rozmanitosti a hluku. Výzkum 
zvýší čistotu a energetickou účinnost 
pohonných jednotek a bude podporovat 
využívání alternativních paliv, včetně 
vodíkových a palivových článků. Činnosti se 
budou týkat infrastruktury, vozidel, plavidel 
a technologií součástí, včetně celkové 
optimalizace systému. Výzkum v oblasti 
rozvoje dopravy bude zahrnovat výrobu, 
konstrukci, provoz, údržbu, opravy, 
inspekce, recyklaci, strategie ukončení 
životnosti a zásahy na moři v případě 
havárie.

Ekologizace pozemní dopravy: Zlepšení 
metodiky výpočtu externích sociálních a 
environmentálních nákladů. Vývoj
technologií a znalostí na snížení znečištění 
(vzduchu, vody a půdy) a environmentálního 
dopadu, např. změny klimatu, zdraví, 
biologické rozmanitosti a hluku. Výzkum 
zvýší čistotu a energetickou účinnost 
pohonných jednotek a bude podporovat 
využívání alternativních paliv, včetně 
vodíkových a palivových článků. Činnosti se 
budou týkat infrastruktury, vozidel, plavidel 
a technologií součástí, včetně celkové 
optimalizace systému. Výzkum v oblasti 
rozvoje dopravy bude zahrnovat výrobu, 
konstrukci, provoz, údržbu, opravy, 
inspekce, recyklaci, strategie ukončení 
životnosti a zásahy na moři v případě 
havárie.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o nové směrnici o evropské dálniční známce 2 zahrnuje cíl rozvoje metodiky 
výpočtu externích environmentálních a sociálních nákladů.
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Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 395
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 

„Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava“odstavec 1

Ekologizace pozemní dopravy: Vývoj 
technologií a znalostí na snížení znečištění 
(vzduchu, vody a půdy) a environmentálního 
dopadu, např. změny klimatu, zdraví, 
biologické rozmanitosti a hluku. Výzkum 
zvýší čistotu a energetickou účinnost 
pohonných jednotek a bude podporovat 
využívání alternativních paliv, včetně 
vodíkových a palivových článků. Činnosti se 
budou týkat infrastruktury, vozidel, plavidel 
a technologií součástí, včetně celkové 
optimalizace systému. Výzkum v oblasti 
rozvoje dopravy bude zahrnovat výrobu, 
konstrukci, provoz, údržbu, opravy, 
inspekce, recyklaci, strategie ukončení 
životnosti a zásahy na moři v případě 
havárie.

Ekologizace pozemní dopravy: Vývoj 
technologií a znalostí na snížení znečištění 
(vzduchu, vody a půdy) a environmentálního 
dopadu, např. změny klimatu, zdraví, 
biologické rozmanitosti a hluku. Výzkum 
zvýší čistotu, efektivnost nákladů a 
energetickou účinnost pohonných jednotek 
(např. hybridních řešení) a bude podporovat 
využívání alternativních paliv, včetně 
vodíkových a palivových článků a zařízení 
na hybridní pístový pohon. Činnosti se 
budou týkat infrastruktury, vozidel, plavidel 
a technologií součástí, včetně celkové 
optimalizace systému. Výzkum v oblasti 
rozvoje dopravy bude zahrnovat výrobu, 
konstrukci, provoz, údržbu, diagnostiku, 
opravy, inspekce, demontáž, likvidaci, 
recyklaci, strategie ukončení životnosti a 
zásahy na moři v případě havárie.

Or. es

Odůvodnění

Nový pozměňovací návrh, který nahrazuje starý pozměňovací návrh 143 a rozvádí některé 
aspekty, jimiž se zabývá.

Pozměňovací návrh, který předložil Andres Tarand

Pozměňovací návrh 396
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 

„Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava“odstavec 1

Ekologizace pozemní dopravy: Vývoj 
technologií a znalostí na snížení znečištění 
(vzduchu, vody a půdy) a environmentálního 
dopadu, např. změny klimatu, zdraví, 
biologické rozmanitosti a hluku. Výzkum 
zvýší čistotu a energetickou účinnost 
pohonných jednotek a bude podporovat 
využívání alternativních paliv, včetně 
vodíkových a palivových článků. Činnosti se 
budou týkat infrastruktury, vozidel, plavidel 

Ekologizace pozemní dopravy: Vývoj 
technologií a znalostí na snížení znečištění 
(vzduchu, vody a půdy) a omezeného 
environmentálního dopadu dopravy, včetně 
dopadu na změny klimatu, zdraví, 
biologickou rozmanitost a hluk. Výzkum 
zvýší čistotu a energetickou účinnost 
pohonných jednotek a bude podporovat 
využívání alternativních paliv, včetně 
vodíkových a palivových článků. Činnosti se 
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a technologií součástí, včetně celkové 
optimalizace systému. Výzkum v oblasti 
rozvoje dopravy bude zahrnovat výrobu, 
konstrukci, provoz, údržbu, opravy, 
inspekce, recyklaci, strategie ukončení 
životnosti a zásahy na moři v případě 
havárie.

budou týkat infrastruktury, vozidel, plavidel 
a technologií součástí, včetně celkové 
optimalizace systému. Výzkum v oblasti 
rozvoje dopravy bude zahrnovat výrobu, 
konstrukci, provoz, údržbu, opravy, 
inspekce, recyklaci, strategie ukončení 
životnosti a zásahy na moři v případě 
havárie.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o nové směrnici o evropské dálniční známce 2 zahrnuje cíl rozvoje metodiky 
výpočtu externích environmentálních a sociálních nákladů. 

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 941 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložili Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del
Castillo, Cristina Gutiérrez-Cortines 

Pozměňovací návrh 397
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 

„Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava“odstavec 1

Ekologizace pozemní dopravy: Vývoj 
technologií a znalostí na snížení znečištění 
(vzduchu, vody a půdy) a environmentálního 
dopadu, např. změny klimatu, zdraví, 
biologické rozmanitosti a hluku. Výzkum 
zvýší čistotu a energetickou účinnost 
pohonných jednotek a bude podporovat 
využívání alternativních paliv, včetně 
vodíkových a palivových článků. Činnosti se 
budou týkat infrastruktury, vozidel, plavidel 
a technologií součástí, včetně celkové 
optimalizace systému. Výzkum v oblasti 
rozvoje dopravy bude zahrnovat výrobu, 
konstrukci, provoz, údržbu, opravy, 
inspekce, recyklaci, strategie ukončení 
životnosti a zásahy na moři v případě 
havárie.

Ekologizace pozemní dopravy: Vývoj 
technologií a znalostí na snížení znečištění 
(vzduchu, vody a půdy) a environmentálního 
dopadu, např. změny klimatu, zdraví, 
biologické rozmanitosti a hluku. Výzkum 
zvýší čistotu a energetickou účinnost 
pohonných jednotek a bude podporovat 
využívání alternativních paliv, včetně 
vodíkových a palivových článků, s cílem 
dosáhnout bezuhlíkové dopravy. Činnosti se 
budou týkat infrastruktury, vozidel, plavidel 
a technologií součástí, včetně celkové 
optimalizace systému. Výzkum v oblasti 
rozvoje dopravy bude zahrnovat výrobu, 
konstrukci, provoz, údržbu, opravy, 
inspekce, recyklaci, strategie ukončení 
životnosti a zásahy na moři v případě 
havárie.

Or. en
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Odůvodnění

Je těžké vědět, co to jsou „čisté a účinné“ motory. Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je 
text v tomto bodě vyjasnit. Na druhou stranu musí být konečným cílem vývoje nových paliv 
pro pozemní dopravu dosažení bezuhlíkových dopravních řešení. 

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 943 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 398
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 

„Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava“odstavec 2

Podporování přechodu na jiný druh dopravy 
a odlehčení dopravních koridorů: rozvoj a 
demonstrace bezešvé dopravy ode dveří ke 
dveřím pro lidi i zboží, jakož i technologií 
pro zajištění účinné intermodality, včetně 
intermodality v kontextu 
konkurenceschopnosti železniční dopravy. 
To zahrnuje činnosti zabývající se 
interoperabilitou a optimalizací provozu 
místních, regionálních, vnitrostátních a 
evropských dopravních sítí, systémů a 
služeb a jejich intermodální integrací. 
Činnosti se zaměří na co nejrozvinutější 
využívání infrastruktur, včetně terminálů a 
specializovaných sítí, zlepšeného řízení 
dopravy, silničního provozu a informací, 
posílenou logistiku a intermodalitu 
cestujících. Vyvinou se inteligentní systémy, 
nové koncepty a technologie vozidel a 
plavidel, včetně operací při nakládce a 
vykládce. Vědomosti pro tvorbu politiky 
budou zahrnovat ceny a poplatky 
související s infrastrukturou, posuzování 
opatření v rámci dopravní politiky EU, 
jakož i politiky a projekty související 
s transevropskou sítí.

Podporování přechodu na jiný druh dopravy 
a odlehčení dopravních koridorů: rozvoj a 
demonstrace bezešvé dopravy ode dveří ke 
dveřím pro lidi i zboží, jakož i technologií 
pro zajištění účinné intermodality, včetně 
intermodality v kontextu 
konkurenceschopnosti železniční dopravy. 
To zahrnuje činnosti zabývající se 
interoperabilitou a optimalizací provozu 
místních, regionálních, vnitrostátních a 
evropských dopravních sítí, systémů a 
služeb a jejich intermodální integrací a další 
zkušenosti a vývoj evropského systému 
řízení železniční dopravy.

Or. en
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Odůvodnění

ERTMS je důležitý v rámci TEN-T. Měl by se rozvíjet další průvodní výzkum normalizace, 
stabilizace a nových zkušeností.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 399
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 

„Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava“odstavec 3

Zajištění udržitelné městské mobility: důraz 
na mobilitu osob a zboží pomocí výzkumu 
„vozidla budoucí generace“ a jeho tržního 
uplatnění, propojení všech složek čisté, 
energeticky účinné, bezpečné a inteligentní 
silniční dopravy. Výzkum nových konceptů 
mobility, inovativních režimů řízení 
organizace a mobility a vysoce kvalitní 
veřejné dopravy bude zaměřen na zajištění 
přístupu pro všechny a vysokých úrovní 
intermodální integrace. Budou rozvíjeny a 
testovány inovativní strategie pro čistou 
městskou dopravu. Zvláštní důraz bude 
kladen na neznečišťující způsoby dopravy, 
řízení poptávky, racionalizaci soukromé 
dopravy a informační a komunikační 
strategie, služby a infrastruktury. Nástroje 
podporující rozvoj politiky a její provádění 
budou zahrnovat plánování dopravy a 
využívání půdy.

Zajištění udržitelné městské mobility pro 
všechny občany, včetně zdravotně 
postižených osob: důraz na mobilitu osob a 
zboží pomocí výzkumu „vozidla budoucí 
generace“ a jeho tržního uplatnění, propojení 
všech složek čisté, energeticky účinné, 
bezpečné a inteligentní silniční dopravy. 
Výzkum nových konceptů dopravy a 
mobility, inovativních režimů řízení 
organizace a mobility a vysoce kvalitní 
veřejné dopravy bude zaměřen na zajištění 
přístupu pro všechny a vysokých úrovní 
intermodální integrace. Budou rozvíjeny a 
testovány inovativní strategie pro čistou 
městskou dopravu. Zvláštní důraz bude 
kladen na neznečišťující způsoby dopravy, 
řízení poptávky, racionalizaci soukromé 
dopravy a informační a komunikační 
strategie, služby a infrastruktury. Nástroje a 
modely podporující rozvoj politiky a její 
provádění budou zahrnovat plánování 
dopravy a využívání půdy.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh rozšiřuje starý pozměňovací návrh 144.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 400
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 

„Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava“odstavec 4
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Zvýšení bezpečnosti a ochrany: rozvoj 
technologií a inteligentních systémů na 
ochranu zranitelných osob, jako jsou řidiči, 
jezdci, cestující, posádka a chodci. Budou 
rozvíjeny pokročilé strojírenské systémy a 
metodologie posuzování rizik pro 
navrhování vozidel, plavidel a infrastruktur. 
Důraz bude kladen na integrující přístupy 
spojující lidské složky, strukturální integritu, 
preventivní, pasivní a aktivní bezpečnost, 
řízení záchranných a krizových akcí. 
Bezpečnost bude považována za nedílnou 
součást celkového dopravního systému 
zahrnující infrastrukturu, zboží a kontejnery, 
uživatele a provozovatele dopravy, vozidla a 
plavidla a opatření na politické a legislativní 
úrovni, včetně podpory rozhodování a 
nástrojů pro ověřování; bezpečnost bude 
řešena všude, kde to dopravní systém 
vyžaduje.

Zvýšení bezpečnosti a ochrany: rozvoj 
technologií a inteligentních systémů na 
ochranu zranitelných osob, jako jsou řidiči, 
jezdci, cestující, posádka a chodci. Budou 
rozvíjeny pokročilé strojírenské systémy a 
metodologie posuzování rizik pro 
navrhování vozidel, plavidel a infrastruktur. 
Důraz bude kladen na integrující přístupy 
spojující lidské složky, strukturální integritu, 
preventivní, pasivní a aktivní bezpečnost, 
řízení záchranných a krizových akcí. 
Bezpečnost bude považována za nedílnou 
součást celkového dopravního systému 
zahrnující infrastrukturu na pobřeží i 
v pobřežních vodách, zboží (včetně LPG) a 
kontejnery, uživatele a provozovatele 
dopravy, vozidla a plavidla a opatření na 
politické a legislativní úrovni, včetně 
podpory rozhodování a nástrojů pro 
ověřování; bezpečnost bude řešena všude, 
kde to dopravní systém vyžaduje.

Or. en

Odůvodnění

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly. LNG is indeed the right answer to diversify 
the European external sources of natural gas and to have access to further resources.
Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the development of the 
spot gas market. As consequences, Europe will have : 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts : 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 401
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 

„Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava“odstavec 5

Posílení konkurenceschopnosti: zlepšení 
konkurenceschopnosti dopravních 
průmyslových odvětví, zajištění 
udržitelných, účinných a dostupných 
dopravních služeb a vytváření nových 
dovedností a pracovních příležitostí pomocí 
výzkumu a vývoje. Technologie pokročilých 
průmyslových procesů budou zahrnovat 
navrhování, výrobu, sestavování, konstrukci 
a údržbu a bude zaměřena na snížení 
nákladů souvisejících s životním cyklem a 
zkrácení doby na rozvoj. Důraz bude kladen 
na inovativní koncepty výrobků a zlepšené 
dopravní služby zajišťující větší spokojenost 
zákazníků. Bude vyvinuta nová organizace 
výroby zahrnující řízení dodávkových 
řetězců a distribučních systémů.

Posílení konkurenceschopnosti: zlepšení 
konkurenceschopnosti dopravních 
průmyslových odvětví, zajištění 
udržitelných, účinných a dostupných 
dopravních služeb a vytváření nových 
dovedností a pracovních příležitostí pomocí 
výzkumu a vývoje. Technologie pokročilých 
průmyslových procesů budou zahrnovat 
navrhování, výrobu, sestavování, konstrukci 
a údržbu a bude zaměřena na snížení 
nákladů souvisejících s životním cyklem a 
zkrácení doby na rozvoj. Důraz bude kladen 
na inovativní koncepty výrobků a systémů a 
zlepšené dopravní služby zajišťující větší 
spokojenost zákazníků. Bude vyvinuta nová 
organizace výroby zahrnující řízení 
dodávkových řetězců a distribučních 
systémů.

Or. en

Odůvodnění

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts : a promised 
answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural gas 
infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures : energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank … 
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
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proposals. 

Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the 
LNG development and test facilities : oil & gas operators, oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.

Pozměňovací návrh, který předložili Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, 
Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 402
Příloha I část „Témata“ podtitul „Doprava (včetně letectví)“ nadpis „Činnosti“ podnadpis 
„Podpora evropského globálního satelitního navigačního systému (Galileo)“odstavec 3

Poskytování nástrojů a vytváření náležitých 
prostředí: zajištění bezpečného využívání 
služeb, zejména prostřednictvím ověřování 
v oblastech klíčových aplikací; příprava a 
potvrzování vhodnosti služeb pro nové 
politiky a právní předpisy, včetně jejich 
realizace; řešení problematiky veřejných 
řízených služeb v souladu se schválenou 
politikou přístupu; rozvoj základní digitální 
topologie, kartografie, geodetických údajů a 
systémů využitelných v navigačních 
aplikacích; řešení potřeb a požadavků 
bezpečnosti a zabezpečení.

Poskytování nástrojů a vytváření náležitých 
prostředí: zajištění bezpečného využívání 
služeb, zejména prostřednictvím ověřování 
v oblastech klíčových aplikací; příprava a 
potvrzování vhodnosti služeb pro nové 
politiky a právní předpisy, včetně jejich 
realizace; řešení problematiky veřejných 
řízených služeb v souladu se schválenou 
politikou přístupu; rozvoj základní digitální 
topologie, kartografie, geodetických údajů a 
systémů využitelných v navigačních 
aplikacích; řešení potřeb a požadavků 
bezpečnosti a zabezpečení. V oblasti 
zabezpečení budou s cílem dosáhnout 
maximální interakce se systémy související 
s GMES podporovány studie proveditelnosti 
a demonstrace, aby bylo na každém
možném kroku dosaženo slučitelnosti a 
konvergence mezi GMES a systémem 
Galileo, jako součásti „systému systémů“ 
GMES.

Or. en

Odůvodnění

Rozsah a struktura GMES a systému Galileo jsou zcela odlišné, ale podobají se ve vztahu ke 
konečným uživatelům ve způsobech, jimiž chtějí zlepšit schopnost občanů spoléhat se 
v každodenním životě na širokou paletu nástrojů a potenciál společností a orgánů místní 
samosprávy dosáhnout plného stavu subsidiarity pomocí všudypřítomných a hladkých 
technologických nástrojů a komunikačních systémů.

Zejména během období předcházejícího aktivaci vlastní satelitní konstelace GMES – pro 
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doplnění národních konstelací v kosmo-stylu – se musí oba programy považovat za programy, 
které se několika způsoby vzájemně doplňují.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas jménem 
skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 403
Příloha I „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Cíl“

Důkladné a sdílené pochopení složitých a 
vzájemně souvisejících sociálně-
ekonomických výzev, s nimiž je Evropa 
konfrontována, jako je růst, zaměstnanost a 
konkurenceschopnost, sociální soudržnost a 
udržitelnost, kvalita života, vzdělání, 
kulturní otázky a celosvětová vzájemná 
závislost, zejména s ohledem na poskytnutí 
zdokonalené znalostní základny pro politiky 
v dotyčných oblastech.

Důkladné a sdílené pochopení složitých a 
vzájemně souvisejících sociálně-
ekonomických výzev, s nimiž je Evropa 
konfrontována, jako je růst, vysoce kvalitní 
zaměstnanost, stárnoucí společnost a 
konkurenceschopnost, sociální soudržnost a 
udržitelnost, kvalita života, vzdělání, mír, 
kulturní otázky a celosvětová vzájemná
závislost, zejména s ohledem na poskytnutí 
zdokonalené znalostní základny pro politiky 
v dotyčných oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Stárnoucí společnost je jednou z klíčových výzev pro budoucnost.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 404
Příloha I „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 
podnadpis „Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti“ odst. 1 

úvodní část

Činnosti budou zaměřeny na rozvoj a 
integraci výzkumu u záležitostí ovlivňujících 
růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost, 
aby bylo zajištěno zlepšené a integrované 
chápání této problematiky pro trvalý rozvoj 
znalostní společnosti. Budou prospěšné pro 
politiku a budou podporovat dosažení těchto 
cílů. Výzkum bude integrovat následující 
aspekty dané záležitosti: 

Činnosti budou zaměřeny na rozvoj a 
integraci výzkumu u záležitostí ovlivňujících 
růst, sociálně-ekonomickou stabilitu, 
zaměstnanost a konkurenceschopnost a 
technologickou soudržnost a rozvoj 
informační společnosti, aby bylo zajištěno 
zlepšené a integrované chápání této 
problematiky pro trvalý rozvoj znalostní 
společnosti. Budou prospěšné pro politiku a 
budou podporovat dosažení těchto cílů. 
Výzkum bude integrovat následující aspekty 
dané záležitosti: 
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Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí vzít v úvahu problémy ovlivňující sociálně-ekonomickou stabilitu a zařazení 
nejen formálního, ale i neformálního vzdělávání.

Tento pozměňovací návrh nahrazuje část pozměňovacího návrhu 981 návrhu zprávy Jerzyho 
Buzka o sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 405
Příloha I „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 
podnadpis „Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti“ odst. 1 

odrážka 1

- Měnící se úloha vědomostí v ekonomice, 
včetně úloh různých typů vědomostí a 
dovedností, vzdělání a celoživotního učení 
se a nehmotné investice.

– Měnící se úloha vědomostí v ekonomice, 
včetně úloh různých typů vědomostí a 
dovedností, vzdělání, včetně neformálního 
vzdělávání (včetně neformálního 
vzdělávání) a celoživotního učení se a 
nehmotné investice.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí vzít v úvahu problémy ovlivňující sociálně-ekonomickou stabilitu a zařazení 
nejen formálního, ale i neformálního vzdělávání.

Tento pozměňovací návrh nahrazuje část pozměňovacího návrhu 981 návrhu zprávy Jerzyho 
Buzka o sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložil Reino Paasilinna

Pozměňovací návrh 406
Příloha I „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 
podnadpis „Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti“ odst. 1 

odrážka 1

- Měnící se úloha vědomostí v ekonomice, 
včetně úloh různých typů vědomostí a 
dovedností, vzdělání a celoživotního učení 
se a nehmotné investice.

- Měnící se úloha vědomostí v ekonomice, 
včetně úloh různých typů vědomostí a 
dovedností, kreativity, kulturních faktorů, 
hodnot, vzdělání a celoživotního učení se a 
nehmotné investice; úloha vědomostí a 
nehmotných statků v produkci 
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ekonomického, sociálního a kulturního 
bohatství a pro sociální a environmentální 
blahobyt.

Or. en

Odůvodnění

Kreativita, kulturní faktory a hodnoty jsou v Evropě i v celém světě velmi důležité pro 
konkurenceschopnost Evropy. To by se mělo brát v úvahu. 

Vědomosti by měly dostat úlohu pro dosažení Lisabonských cílů při tvorbě znalostního 
hospodářství, a tak by měla být zajištěna konkurenceschopnost a růst v Evropě. Bude se tak 
podporovat i environmentální, sociální a kulturní blahobyt.

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 985 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 407
Příloha I „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 
podnadpis „Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti“ odst. 1 

odrážka 1

- Měnící se úloha vědomostí v ekonomice, 
včetně úloh různých typů vědomostí a 
dovedností, vzdělání a celoživotního učení 
se a nehmotné investice.

- Měnící se úloha vědomostí v ekonomice, 
včetně úloh různých typů vědomostí a 
dovedností, podnikání, vzdělání a 
celoživotního učení se a nehmotné investice.

Or. en

Odůvodnění

Pro celosvětovou konkurenceschopnost Evropy a podporu Lisabonské agendy je zásadní 
výzkum sociálních a institucionálních podmínek úspěšného podnikání.

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 982 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 408
Příloha I „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 
podnadpis „Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti“ odst. 1 

odrážka 2

- Hospodářské struktury, strukturální změny 
a otázky produktivity, včetně úlohy odvětví 

- Hospodářské struktury, strukturální změny 
a otázky produktivity, včetně 
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služeb, financí, demografie, poptávky a 
procesů dlouhodobých změn. 

restrukturalizace evropských podniků, 
tvorby evropských průmyslových šampiónů, 
úlohy odvětví služeb, financí, demografie, 
poptávky a procesů dlouhodobých změn. 

Or. en

Odůvodnění

Jedním z hlavních témat současné veřejné debaty v EU je otázka strukturální tendence 
restrukturalizovat podniky, provádět jejich fúze a převzetí, doplněná o politickou a 
ekonomickou otázku tvorby „evropských šampiónů“ v různých průmyslových odvětvích.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 409
Příloha I „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 
podnadpis „Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti“ odst. 1 

odrážka 3

- Institucionální a politické otázky, včetně 
makroekonomické politiky, trhů práce, 
institucionálních kontextů a soudržnosti a 
koordinace politiky. 

- Institucionální a politické otázky, včetně 
makroekonomické politiky, trhů práce, 
sociálních systémů a systémů sociálního 
zabezpečení, institucionálních kontextů a 
soudržnosti a koordinace politiky. 

Or. en

Odůvodnění

Tlak, který na evropské sociální systémy a systémy sociálního zabezpečení vyvíjí stárnoucí 
populace, a nezbytná úprava těchto systémů jsou jednou z klíčových otázek postihujících 
evropskou konkurenceschopnost. Získání dostatečných znalostí o této otázce pomůže zachovat 
evropský způsob života.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Alyn Smith 

Pozměňovací návrh 410
Příloha I „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 
podnadpis „Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti“ odst. 1 

odrážka 3

- Institucionální a politické otázky, včetně 
makroekonomické politiky, trhů práce, 
institucionálních kontextů a soudržnosti a 
koordinace politiky. 

- Institucionální a politické otázky, včetně 
makroekonomické politiky, trhů práce, 
národních a regionálních institucionálních 
kontextů a soudržnosti a koordinace politiky. 

Or. en
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Odůvodnění

Mnoho otázek týkajících se ekonomického růstu se řeší na regionální a místní úrovni. Je tudíž 
nezbytné, aby tyto otázky byly zkoumány nejen v kontextu národních institucí, ale i 
v regionálním institucionálním kontextu.

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 984 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložila Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 411
Příloha I „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 
podnadpis „Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti“ odst. 1 

odrážka 3

- Institucionální a politické otázky, včetně 
makroekonomické politiky, trhů práce, 
institucionálních kontextů a soudržnosti a
koordinace politiky. 

- Institucionální a politické otázky, včetně 
makroekonomické politiky, trhů práce, 
institucionálních kontextů, měnící se úlohy 
vědeckých odborných zkušeností v politické 
a veřejné aréně a soudržnosti a koordinace 
politiky. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 980 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Gisela Kallenbach jménem
skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 412
Příloha I „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 

podnadpis „Hlavní trendy ve společnosti a jejich důsledky“ odst. 1 odrážka 1a (nová)

- Vývoj výzkumu městského prostředí pro 
lepší pochopení tématických (životní 
prostředí, doprava, sociální, ekonomické, 
demografické změny atd.) a prostorových 
(městské, regionální) interakcí ve městě a 
pro vytvoření (1) inovačních plánovacích 
mechanismů pro řešení otázek jednotným a 
udržitelným způsobem a (2) inovačních 
procesů správy věcí veřejných pro zlepšení 
účasti občanů a spolupráce mezi veřejnými 
a soukromými aktéry, pro lepší pochopení 
úlohy evropských měst v celosvětovém 
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kontextu (městská konkurenceschopnost), 
na podporu orgánů místní samosprávy při 
zlepšování sociální soudržnosti a v boji 
proti vyloučení ve městech, kde nerovnosti 
rostou navzdory ekonomickému vývoji.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nepředpokládá žádný specifický výzkum v oblasti městského rozvoje, i když 
většina občanů EU žije ve městech. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu zavést tento 
druh výzkumu o městském rozměru. Vzhledem k nepokojům na francouzských předměstích 
v minulém roce je nutné, aby byl tento druh výzkumu začleněn do rámcového programu.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 413
Příloha I „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 

podnadpis „Hlavní trendy ve společnosti a jejich důsledky“ odst. 1 odrážka 2

- Změny souvisejících aspektů životního 
stylu, rodiny, práce, spotřeby, zdraví a 
kvality života včetně problematiky dětí, 
mládeže a zdravotně postižených osob.

- Změny souvisejících aspektů životního 
stylu, rodiny, práce, včetně rovných 
příležitostí a opatření proti diskriminaci na 
pracovišti, spotřeby, zdraví a kvality života 
včetně problematiky týkající se dětí, 
rozumově velmi nadaných dětí, mládeže a 
zdravotně postižených osob.

Or. en

Odůvodnění

Part 1 : Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and 
companies
Part 2 : In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.
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Pozměňovací návrh, který předložili Patrizia Toia, Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 414
Příloha I „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 

podnadpis „Hlavní trendy ve společnosti a jejich důsledky“ odst. 1 odrážka 3a (nová)

- Městská správa věcí veřejných, vývoj 
inovačních nástrojů, přístupů a školení pro 
zajištění efektivnější spolupráce mezi 
různými úrovněmi vlády a mezi hráči 
z veřejného a soukromého sektoru při 
vývoji procesů plánování pro města a 
městské oblasti; rozdílnost navzdory 
ekonomickému vývoji. 

Or. xm

Odůvodnění

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 415
Příloha I část „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 

podnadpis „Hlavní trendy ve společnosti a jejich důsledky“ odst. 1 odrážka 3b (nová)

- Právní a etické aspekty rozhodnutí 
v oblasti medicíny, biotechnologie a 
nanotechnologie. 

Or. en

Odůvodnění

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
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collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 416
Příloha I část „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 
podnadpis „Hlavní trendy ve společnosti a jejich důsledky“ odst. 1 odrážky 3c a 3d (nové)

- Městská konkurenceschopnost: úloha 
evropských měst v celosvětovém kontextu, 
místní politiky pro zlepšení soudržnosti.
- Výzkum městského prostředí: zaměření na 
tématické (životní prostředí, doprava, 
sociální, ekonomické, demografické změny 
atd.) a prostorové interakce ve městě pro 
vytvoření procesů jednotné a udržitelné 
správy věcí veřejných.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nepředpokládá žádný specifický výzkum v oblasti městského rozvoje, i když 
většina občanů EU žije ve městech. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu zavést tento 
druh výzkumu o městském rozměru. Vzhledem k nepokojům na francouzských předměstích 
v minulém roce je nutné, aby byl tento druh výzkumu začleněn do rámcového programu.

Pozměňovací návrh, který předložila Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 417
Příloha I část „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 

podnadpis „Hlavní trendy ve společnosti a jejich důsledky“ odst. 1 odrážka 3e (nová)

- Studie dopadu kultury, kulturního 
dědictví a kreativních a kulturně 
orientovaných odvětví na sociálně-
ekonomický vývoj a trh práce.

Or. en
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Odůvodnění

Úloha, jakou hraje kulturní prostředí, je důležitým faktorem, který je pro Evropu specifický; 
přidaná hodnota, kterou přispívá, by měla být studována do hloubky. 

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 1009 návrhu zprávy Jerzyho Buzka o 
sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 418
Příloha I „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 

podnadpis „Prognostické činnosti“ odst. 1 odrážka 1

- Rozsáhlá sociálně ekonomická prognostika 
omezeného počtu klíčových výzev a 
příležitostí pro EU, zkoumání záležitostí, 
jako jsou budoucnost a důsledky stárnutí, 
migrace, globalizace znalostí, změny 
kriminality a hlavní rizika.

- Rozsáhlá sociálně ekonomická prognostika 
omezeného počtu klíčových výzev a 
příležitostí pro EU, zkoumání záležitostí, 
jako jsou budoucnost a důsledky stárnutí, 
migrace, globalizace a šíření znalostí, 
změny kriminality a hlavní rizika.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu globalizace znalostí je velmi důležité, aby byly pochopeny mechanismy šíření 
znalostí.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 419
Příloha I „Témata“ podtitul „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ nadpis „Činnosti“ 

podnadpis „Prognostické činnosti“ odst. 1 odrážka 4a (nová)

- Humanitní vědy: jazyk, jeho struktura a 
nabývání. Historie, historie umění, zeměpis, 
vědy o zemi, územní historie. Filozofie, 
kulturní a náboženská historie. 
Kulturní dědictví ve vztahu k výtvarnému 
umění, tradičnímu umění a řemeslům, 
architektuře a městům.

Or. es
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Odůvodnění

Je nutná komplexní znalost původu společného „aquis“.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 420
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ nadpis

9. Bezpečnost a vesmír 9. Bezpečnost 

Or. de

Odůvodnění

Navzdory propojení mezi bezpečností a vesmírem by se tato dvě témata měla řešit jako dvě 
jasně definované priority.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz a Caroline Lucas za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 421
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ nadpis „Cíl“ odstavec 1

Vyvinout technologie a znalosti pro 
budování kapacit se zaměřením na civilní 
uplatnění potřebných k zajištění bezpečnosti 
občanů před hrozbami, jako jsou terorismus 
a trestná činnost, jakož i proti dopadu a 
následkům nezáměrných událostí, jako jsou 
přírodní pohromy a průmyslové havárie;
zajistit optimální a jednotné využívání 
dostupných a vyvíjejících se technologií ve 
prospěch evropské vnitřní bezpečnosti při 
současném respektování základních lidských 
práv; a podněcovat spolupráci poskytovatelů 
a uživatelů bezpečnostních řešení; 
prostřednictvím činností současně posilovat 
technologický základ evropského 
bezpečnostního průmyslu a jeho 
konkurenceschopnost.

Vyvinout technologie a znalosti pro 
budování kapacit se zaměřením na civilní 
uplatnění potřebných k zajištění bezpečnosti 
občanů před hrozbami, jako jsou terorismus 
a trestná činnost, jakož i proti dopadu a 
následkům nezáměrných událostí, jako jsou 
přírodní pohromy a průmyslové havárie; 
zajistit optimální a jednotné využívání 
dostupných a vyvíjejících se technologií ve 
prospěch evropské vnitřní bezpečnosti při 
současném respektování základních lidských 
práv a soukromí; rozpoznání limitů úlohy 
technologie při řešení terorismu, trestných 
činů a dalších aspektů bezpečnosti s cílem 
zajistit přiměřené výdaje na výzkum jejich 
příčin a možných řešení; zajistit, aby 
priority v této oblasti byly vymezeny 
veřejnými spíše než komerčními zájmy, 
přičemž veškeré výdaje budou v plné míře 
pečlivě kontrolovány odpovědnými orgány 
bez přílišného zastoupení průmyslu; a 
podněcovat spolupráci poskytovatelů a 
uživatelů bezpečnostních řešení zaměřených 
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na mírové řešení konfliktů; prostřednictvím 
činností současně posilovat technologický 
základ evropského bezpečnostního průmyslu 
a jeho konkurenceschopnost.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 422
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod “Bezpečnost” nadpis

9.1 Bezpečnost vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Navzdory propojení mezi bezpečností a vesmírem by se tato dvě témata měla řešit jako dvě 
jasně definované priority.

Pozměňovací návrh, který předložili Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 423
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod “Bezpečnost” nadpis „Přístup“ 

odstavec 2

Činnosti na úrovni Společenství se budou 
zabývat čtyřmi oblastmi specifických 
bezpečnostních úkolů, které byly 
identifikovány v reakci na specifické výzvy 
značného politického významu a evropské 
přidané hodnoty, pokud jde o hrozby a 
potenciální bezpečnostní události, a třemi 
oblastmi průřezového zájmu. Každá oblast 
úkolů zahrnuje šest fází, které se mohou lišit 
podle času a významu. Jde o následujících 
šest fází: identifikovat (událost), zabránit 
(hrozbě), chránit (cíle), připravovat 
(operace), reagovat (na krizi) a odstranit 
(následky); popisují, jaká úsilí je třeba 
v jednotlivých fázích vyvinout. První čtyři 
fáze odkazují na snahy předcházet 
mimořádným událostem a zmírnit jejich 
potenciální nepříznivý dopad, poslední dvě 

Činnosti na úrovni Společenství se budou 
zabývat čtyřmi oblastmi specifických 
bezpečnostních úkolů, které byly 
identifikovány v reakci na specifické výzvy 
značného politického významu a evropské 
přidané hodnoty, pokud jde o hrozby a 
potenciální bezpečnostní události, a třemi 
oblastmi průřezového zájmu. Musí být 
splněny konkrétní požadavky v oblasti 
důvěrnosti, ale bez zbytečného omezování 
transparentnosti výsledků výzkumu. Pro 
tento účel musí být identifikovány konečné 
oblasti, které v současné době povolují 
transparentnost výsledků výzkumu. Každá 
oblast úkolů zahrnuje šest fází, které se 
mohou lišit podle času a významu. Jde o 
následujících šest fází: identifikovat 
(událost), zabránit (hrozbě), chránit (cíle), 



PE 374.414v01-00 70/86 AM\619004CS.doc
Externí překlad

CS

odkazují na snahy vyrovnat se 
s mimořádnou situací a dlouhodobými 
následky.

připravovat (operace), reagovat (na krizi) a 
odstranit (následky); popisují, jaká úsilí je 
třeba v jednotlivých fázích vyvinout. První 
čtyři fáze odkazují na snahy předcházet 
mimořádným událostem a zmírnit jejich 
potenciální nepříznivý dopad, poslední dvě 
odkazují na snahy vyrovnat se 
s mimořádnou situací a dlouhodobými 
následky.

Or. de

Odůvodnění

Ve svém návrhu zprávy o programu Spolupráce Komise uvádí: „Aby se posílilo šíření a 
využívání výstupů výzkumu EU, bude ve všech tématických oblastech podporováno šíření 
vědomostí a přenos výsledků ...“  Za tím následuje poznámka pod čarou, která říká:
„V některých případech se mohou určitá omezení vztahovat na výzkum v oblasti bezpečnosti, 
a to v souladu s pravidly pro účast a šíření.“ Tento pozměňovací návrh se snaží vzít v úvahu 
specifické požadavky výzkumu v oblasti bezpečnosti. Jeho přijetím by Evropský parlament 
zdůraznil svůj postoj, který již zformuloval.

Pozměňovací návrh, který předložili Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 424
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod “Bezpečnost” nadpis „Přístup“ 

odstavec 6

Je silně podporováno zapojení malých a 
středních podniků do činností a také 
zapojení orgánů a organizací odpovědných 
za bezpečnost občanů. Dlouhodobý plán 
výzkumu vypracovaný Evropským 
poradním výborem pro výzkum v otázkách 
bezpečnosti (ESRAB) bude podporovat 
definici obsahu a struktury výzkumu v rámci 
tohoto tématu.

Je silně podporováno zapojení malých a 
středních podniků do činností a také 
zapojení orgánů a organizací odpovědných 
za bezpečnost občanů. Pro výzkum v oblasti 
bezpečnosti však musí být definice malých a 
středních podniků upravena podle počtu 
zaměstnanců a obratu nebo by měl být 
podnik klasifikován jako malý a střední 
podnik, pokud v jeho chodu panuje jednota 
vlastnictví, ručení, řízení, rizik a odpovědné 
účasti. Dlouhodobý plán výzkumu 
vypracovaný Evropským poradním výborem 
pro výzkum v otázkách bezpečnosti 
(ESRAB) bude podporovat definici obsahu a 
struktury výzkumu v rámci tohoto tématu.

Or. de
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Odůvodnění

Zatímco v mnoha odvětvích je hospodářství uspořádáno takovým způsobem, že malé a střední 
podniky jsou – ve smyslu definice EU – hnací silou inovací a konkurenceschopnosti, 
představuje oblast bezpečnosti výjimku. V této oblasti jsou firmy, jejichž činnosti nejsou často 
– částečně v důsledku nedokončení vnitřního trhu a omezené hospodářské soutěže – výhradně 
omezeny na výzkum v oblasti bezpečnosti, a tak je nelze zařadit do definice EU o malých a 
středních podnicích, nezbytné pro inovace. Musí se brát v úvahu struktura odvětví.

Pozměňovací návrh, který předložili David Hammerstein Mintz a Caroline Lucas za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 425
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod “Bezpečnost” nadpis „Činnosti“ 

bod 1

Ochrana před terorismem a trestnou 
činností: při činnostech bude kladen důraz 
na aspekty hrozeb a případných 
mimořádných událostí, jako jsou pachatelé 
trestného činu, vybavení a zdroje, které 
používají či které slouží jako mechanismy 
pro útok. Pro tuto oblast úkolů je třeba řada 
schopností, z nichž řada primárně souvisí 
s fázemi identifikace, zabránění, přípravy a 
reakce. Cílem je zamezit mimořádné 
události a zmírnit její případné následky. Při 
získávání požadovaných schopností bude 
kladen důraz například na problematiku: 
hrozeb (chemických, biologických, 
radiologických a jaderných), povědomí 
(shromažďování informací, uchování, 
využívání, sdílení; varování), detekci 
(nebezpečné látky, jednotlivci či skupiny, 
podezřelé chování), identifikaci (osob, typu 
a množství látek), prevenci (kontrola 
přístupu a pohybu, s ohledem na finanční 
zdroje, kontrola finančních struktur), 
připravenost (posouzení rizik; kontrola 
záměrně uvolněných biologických a 
chemických činidel; posouzení úrovně 
strategických zásob, jako jsou lidské zdroje, 
dovednosti, vybavení, spotřební materiály; 
s ohledem na události velkého rozsahu atd.), 
neutralizace a omezování účinků 
teroristických útoků a trestné činnosti, 

Ochrana před terorismem a trestnou 
činností: při činnostech bude kladen důraz 
na aspekty hrozeb a případných 
mimořádných událostí, jako jsou pachatelé 
trestného činu, vybavení a zdroje, které 
používají či které slouží jako mechanismy 
pro útok. Pro tuto oblast úkolů je třeba řada 
schopností, z nichž řada primárně souvisí 
s fázemi identifikace, zabránění, přípravy a 
reakce. Cílem je zamezit mimořádné 
události a zmírnit její případné následky. Při 
získávání požadovaných schopností bude 
kladen důraz například na problematiku: 
hrozeb (chemických, biologických, 
radiologických a jaderných), povědomí 
(shromažďování informací, uchování, 
využívání, sdílení; varování), detekci 
(nebezpečné látky, jednotlivci či skupiny, 
podezřelé chování), identifikaci (osob, typu 
a množství látek), prevenci (kontrola 
přístupu a pohybu, s ohledem na finanční 
zdroje, kontrola finančních struktur), 
připravenost (posouzení rizik; kontrola 
záměrně uvolněných biologických a 
chemických činidel; posouzení úrovně 
strategických zásob, jako jsou lidské zdroje, 
dovednosti, vybavení, spotřební materiály; 
s ohledem na události velkého rozsahu atd.), 
neutralizace a omezování účinků 
teroristických útoků a trestné činnosti, 
zpracovávání údajů pro vymáhání práva, 
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zpracovávání údajů pro vymáhání práva. mírové studie a výzkum mírového 
předcházení konfliktům a jejich mírového 
řešení.

Or. en

Odůvodnění

Rámcový program se zaměřuje i na podporu politik EU.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 426
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod „Bezpečnost“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3

Bezpečnost na hranicích: činnosti se budou 
zabývat dvěma typy otázek: (organizovaný 
či nepředvídaný) přístup týkající se 
bezpečnostních záležitostí, při nichž jsou 
hranice EU považovány za nejvzdálenější 
okraj území EU, jež má být chráněno (zelené 
a modré hranice), jakož i uzlů hraničního 
přístupu coby součásti (dopravní) 
infrastruktury, a tudíž potenciálního cíle 
bezpečnostních hrozeb. Pro tuto oblast úkolů 
je třeba řada schopností, z nichž mnohé 
primárně souvisí s fázemi identifikace, 
zabránění a ochrany. Cílem je zamezit 
mimořádné události a zmírnit její případné 
následky. Při získávání požadovaných 
schopností bude kladen důraz například na 
problematiku: posílení účinnosti a 
hospodárnosti všech náležitých 
bezpečnostních systémů, vybavení, nástrojů 
a procesů používaných v uzlech hraniční 
kontroly (např. identifikace přicházejících 
osob, neinvazivní detekce osob a zboží, 
sledování látek, odebírání vzorků, 
prostorové rozeznávání včetně sběru a 
analýzy údajů atd.); zvýšení bezpečnosti 
evropských pozemních a pobřežníchhranic 
(např. prostřednictvím neinvazivní detekce 
vozidel, a to i pod vodou, sledování vozidel, 
prostorové rozeznávání včetně sběru a 
analýzy údajů, dohledu, vzdálených operací 

Bezpečnost na hranicích: činnosti se budou 
zabývat dvěma typy otázek: (organizovaný 
či nepředvídaný) přístup týkající se 
bezpečnostních záležitostí, při nichž jsou 
hranice EU považovány za nejvzdálenější 
okraj území EU, jež má být chráněno (zelené 
a modré hranice), jakož i uzlů hraničního 
přístupu coby součásti (dopravní) 
infrastruktury, a tudíž potenciálního cíle 
bezpečnostních hrozeb. Pro tuto oblast úkolů 
je třeba řada schopností, z nichž mnohé 
primárně souvisí s fázemi identifikace, 
zabránění a ochrany. Cílem je zamezit 
mimořádné události a zmírnit její případné 
následky. Při získávání požadovaných 
schopností bude kladen důraz například na 
problematiku: posílení účinnosti a 
hospodárnosti všech náležitých 
bezpečnostních systémů, vybavení, nástrojů 
a procesů používaných v uzlech hraniční 
kontroly (např. identifikace přicházejících 
osob, neinvazivní detekce osob a zboží, 
sledování látek, odebírání vzorků, 
prostorové rozeznávání včetně sběru a 
analýzy údajů atd.); zvýšení bezpečnosti 
evropských pozemních a pobřežních hranic 
(např. prostřednictvím neinvazivní detekce 
vozidel a plavidel, a to i pod vodou, 
sledování vozidel a plavidel, prostorové 
rozeznávání včetně sběru a analýzy údajů, 
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atd.); posuzování a řízení (nezákonných) 
migračních toků.

dohledu, výstražných a poplašných systémů 
proti narušení pozemních hranic, 
teritoriálních vod a vzdušného prostoru, 
vzdálených operací atd.); posuzování a 
řízení (nezákonných) migračních toků.

Or. en

Odůvodnění

Aby se mohly hranice EU stát nejvzdálenější hranicí na ochranu území EU, potřebuje EU, 
aby výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti sledoval všechny možné typy narušení těchto hranic 
s cílem vytvořit provozní kapacity pro varování a upozornění veřejných orgánů a občanské 
společnosti v reálném čase. 

Pozměňovací návrh, který předložili Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, 
Gianni De Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 427
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod „Vesmír“ nadpis „Přístup“ 

odstavec 6a (nový)

Posuzování a sledování mezinárodních 
závazků, zahrnujících Evropu, mimo 
evropské hranice.

Or. en

Odůvodnění

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies 
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 
commitments (see chapter 6 “Environment”) as well as economic agreements require that 
third parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, 
and in support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and 
often rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research 
that would help develop future independent European monitoring capabilities.

Pozměňovací návrh, který předložila Teresa Riera Madurell

Pozměňovací návrh 428
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod „Vesmír“ nadpis „Činnosti“ bod 

1 odrážka 1 odst. 1

Cílem je vyvinout vhodné systémy Cílem je vyvinout vhodné systémy 
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satelitního sledování a včasného varování, 
které budou zdrojem jedinečných a globálně 
dostupných údajů a budou konsolidovat a 
podněcovat vývoj svého operačního 
využívání. Tento program bude rovněž 
podporovat rozvoj operačních služeb 
GMES, které tvůrcům rozhodnutí umožňují 
lépe předvídat či zmírňovat krizové situace a 
záležitosti týkající se řízení životního 
prostředí a bezpečnosti. Výzkumné činnosti 
by měly především přispívat k co největšímu 
využívání údajů GMES shromážděných 
z vesmírných zdrojů a k jejich integraci 
s údaji z jiných pozorovacích systémů 
do ucelených produktů, které mají 
poskytovat informace a cílené služby 
konečným uživatelům prostřednictvím 
účinné integrace údajů a správy informací. 
Výzkumné činnosti by měly rovněž přispívat 
k posílení monitorovacích technik 
a souvisejících technologických nástrojů, 
aby byly v případě nutnosti vyvinuty nové 
vesmírné systémy nebo zlepšena 
interoperabilita systémů současných a aby se 
umožnilo jejich využití v předprovozních a 
provozních službách reagujících na různé 
typy poptávky.

satelitního sledování a včasného varování, 
včetně systémů, jejichž cílem je zajištění 
bezpečnosti občanů, které budou zdrojem 
jedinečných a globálně dostupných údajů a 
budou konsolidovat a podněcovat vývoj 
svého operačního využívání. Tento program 
bude rovněž podporovat rozvoj operačních 
služeb GMES, které tvůrcům rozhodnutí 
umožňují lépe předvídat či zmírňovat 
krizové situace a záležitosti týkající se řízení 
životního prostředí a bezpečnosti a řízení 
přírodních katastrof. Výzkumné činnosti by 
měly především přispívat k co největšímu 
využívání údajů GMES shromážděných 
z vesmírných zdrojů a k jejich integraci 
s údaji z jiných pozorovacích systémů 
do ucelených produktů, které mají 
poskytovat informace a cílené služby 
konečným uživatelům prostřednictvím 
účinné integrace údajů a správy informací.
Do vývoje služeb GMES budou v případě 
potřeby zahrnuty další satelitní technologie 
(např. komunikace, navigace). Výzkumné 
činnosti by měly rovněž přispívat k posílení 
monitorovacích technik a souvisejících 
technologických nástrojů, aby byly v případě 
nutnosti vyvinuty nové vesmírné systémy 
nebo zlepšena interoperabilita systémů 
současných a aby se umožnilo jejich využití 
v předprovozních a provozních službách 
reagujících na různé typy poptávky.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh rozšiřuje starý pozměňovací návrh 171.

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 429
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod „Vesmír“ nadpis „Činnosti“ bod 

1 odrážka 1 odst. 1

Cílem je vyvinout vhodné systémy 
satelitního sledování a včasného varování, 
které budou zdrojem jedinečných a globálně 
dostupných údajů a budou konsolidovat a 

Cílem je vyvinout vhodné systémy 
satelitního sledování a včasného varování, 
které budou zdrojem jedinečných a globálně 
dostupných údajů a budou konsolidovat a 
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podněcovat vývoj svého operačního 
využívání. Tento program bude rovněž 
podporovat rozvoj operačních služeb 
GMES, které tvůrcům rozhodnutí umožňují 
lépe předvídat či zmírňovat krizové situace a 
záležitosti týkající se řízení životního 
prostředí a bezpečnosti. Výzkumné činnosti 
by měly především přispívat k co největšímu 
využívání údajů GMES shromážděných 
z vesmírných zdrojů a k jejich integraci 
s údaji z jiných pozorovacích systémů 
do ucelených produktů, které mají 
poskytovat informace a cílené služby 
konečným uživatelům prostřednictvím 
účinné integrace údajů a správy informací. 
Výzkumné činnosti by měly rovněž přispívat 
k posílení monitorovacích technik 
a souvisejících technologických nástrojů, 
aby byly v případě nutnosti vyvinuty nové 
vesmírné systémy nebo zlepšena 
interoperabilita systémů současných a aby se 
umožnilo jejich využití v předprovozních a 
provozních službách reagujících na různé 
typy poptávky.

podněcovat vývoj svého operačního 
využívání. Tento program bude rovněž 
podporovat rozvoj operačních služeb 
GMES, které tvůrcům rozhodnutí umožňují 
lépe předvídat či zmírňovat krizové situace a 
záležitosti týkající se řízení životního 
prostředí a bezpečnosti. Výzkumné činnosti 
by měly především přispívat k co největšímu 
využívání údajů GMES shromážděných 
z vesmírných zdrojů a k jejich integraci 
s údaji z jiných pozorovacích systémů 
do ucelených produktů, které mají 
poskytovat informace a cílené služby 
konečným uživatelům prostřednictvím 
účinné integrace údajů a správy informací. 
Výzkumné činnosti by měly rovněž přispívat 
k posílení monitorovacích technik 
a souvisejících technologických nástrojů, 
aby byly v případě nutnosti vyvinuty nové 
vesmírné systémy nebo zlepšena 
interoperabilita systémů současných a aby se 
umožnilo jejich využití v předprovozních a 
provozních službách reagujících na různé 
typy poptávky. Výzkum by měl podporovat 
vývoj udržitelných systémů opírajících se o 
vesmír a na původním místě (včetně 
pozemních a leteckých systémů) pro: 
sledování země a krizové řízení s častým 
zobrazením s vysokým rozlišením pro zóny 
velkého významu, včetně citlivých, 
městských nebo rychle se rozvíjejících zón; 
pro předcházení rizikům a řízení rizik a 
všechny druhy nouzových situací, se 
zlepšením sbližování s nevesmírnými 
systémy.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh trvá opět na důležitosti sledování země na původním místě pro 
účely řízení životního prostředí a bezpečnosti a je nutný pro různé služby, které vyžadují velmi 
vysoké rozlišení (například tvorba map měst) a které jsou mimo dosah satelitního zobrazení. 
Rovněž trvá na důležitosti „sledování“ GMES. 

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrhy 1048 a 1049 návrhu zprávy Jerzyho 
Buzka o sedmém rámcovém programu.
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Pozměňovací návrh, který předložili Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, 
Umberto Guidoni, Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 430
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod „Vesmír“ nadpis „Činnosti“ bod 

1 odrážka 2 odst. 1a (nový)

Vzhledem k stále více globálnímu rozsahu 
bezpečnostních potřeb a požadavků 
týkajících se GMES a jeho aktuálnímu 
spoléhání se na data, která mohou záviset 
na mimoevropských systémech, budou 
muset být v celosvětové geopolitické oblasti 
předpokládány další studie proveditelnosti 
zahrnující bezpečnost a vyrovnávající 
mezinárodní iniciativy E/O zaměřené na 
životní prostředí, kterých se EU a ESA 
účastní od roku 2003. Podobná 
mezinárodní ujednání dosažená v řešení 
umístění a času ohledně systémů Galileo, 
GPS a GLONASS povzbuzují v této oblasti 
vznik precedentů.

Or. en

Odůvodnění

Potřeba mezinárodní iniciativy podobné GEO v oblasti bezpečnosti a vesmíru je ústředním 
bodem zprávy SPASEC, která poprvé zahrnovala civilisty i armádu v dvojím úsilí. Taková 
iniciativa nabídne ideální podmínky pro zkoumání vznikajících bezpečnostních problémů a 
pro jejich vyřešení předtím, než se ukáží na politické úrovni. Mohlo by se tak předejít 
podobným konfrontacím jako v minulých letech mezi systémy Galileo a GPS.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 431
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod „Vesmír“ nadpis „Činnosti“ bod 

1 odrážka 3 

Cílem je podpořit inovační aplikace a služby 
v oblasti satelitní komunikace, které jsou 
bezešvě integrované v globálních 
elektronických komunikačních sítích, pro 
občany a podniky v aplikačních odvětvích 
zahrnujících civilní obranu, bezpečnost, 
elektronickou veřejnou správu, 
telemedicínu, dálkové vzdělávání, hledání a 

Cílem je podpořit inovační aplikace a služby 
v oblasti satelitní komunikace, které jsou 
bezešvě integrované v globálních 
elektronických komunikačních sítích, pro 
občany a podniky v aplikačních odvětvích 
zahrnujících civilní obranu, bezpečnost, 
elektronickou veřejnou správu, digitální 
vysílání, telemedicínu, dálkové vzdělávání, 
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záchranu, cestovní ruch a činnosti ve volném 
čase, osobní navigaci, řízení loďstva, 
zemědělství a lesnictví. Důraz bude kladen 
na rozvoj nových aplikací a provádění úkolů 
týkajících se demonstračních projektů a 
předprovozních systémů, u nichž satelitní 
komunikace přestavuje účinnou reakci na 
tyto potřeby.

hledání a záchranu, cestovní ruch a činnosti 
ve volném čase, osobní navigaci, řízení 
loďstva, zemědělství a lesnictví. Důraz bude 
kladen na rozvoj nových aplikací a 
provádění úkolů týkajících se 
demonstračních projektů a předprovozních 
systémů, u nichž satelitní komunikace 
přestavuje účinnou reakci na tyto potřeby.

Or. en

Odůvodnění

Satelitní komunikační služby mohou výrazně přispět k přechodu na digitální vysílání v Evropě 
do roku 2012 jako jeden z alternativních prostředků vysílání, společně s kabelovou televizí a 
linkami ADSL. Mohou tak hrát důležitou úlohu při snižování digitálního předělu mezi 
evropskými zeměmi a regiony, zejména s ohledem na digitální televizi a rozhlasové vysílání 
v horských oblastech nebo na ostrovech.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 432
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod „Vesmír“ nadpis „Činnosti“ bod 

2 odrážka 1a (nová) 

- Vývoj technologií pro omezení 
environmentálního dopadu služeb
opírajících se o vesmír.

Or. en

Odůvodnění

Intenzifikace vesmírné politiky vyvolává otázku znečišťování vesmíru: mapa zbytků ve 
vzduchu je již značná a způsobila již určité nehody. Výzkum je nutný pro zajištění toho, že 
předměty vypuštěné do vesmíru musí být možné neutralizovat. Doprava do vesmíru je i velmi 
energeticky náročná.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz za skupinu 
Zelených/Evropské svobodné aliance

Pozměňovací návrh 433
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod „Vesmír“ nadpis „Činnosti“ bod 

3 odrážka 1 odst. 1
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Obecným cílem je výrazně podpořit růst 
konkurenceschopnosti v evropském odvětví 
vesmírných technologií.

Obecným cílem je výrazně podpořit růst 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
v evropském odvětví vesmírných 
technologií.

Or. en

Odůvodnění

Intenzifikace vesmírné politiky vyvolává otázku její udržitelnosti a environmentálního dopadu.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 434
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod „Vesmír“ nadpis „Činnosti“ bod 

3 odrážka 1 odst. 2

Výzkumné činnosti budou především 
přispívat k vesmírné dopravní technologii 
prostřednictvím: posuzování dlouhodobých 
potřeb; přispívání k systémovým studiím 
zohledňujícím požadavky konečných 
uživatelů; přispívání k výzkumu rozvinutých 
technologií pro příští generace nosných 
raket.

Výzkumné činnosti budou především 
přispívat k vesmírné dopravní technologii 
prostřednictvím: posuzování dlouhodobých 
potřeb; přispívání k systémovým studiím 
zohledňujícím požadavky konečných 
uživatelů; přispívání k výzkumu rozvinutých 
technologií pro příští generace nosných 
raket. Výzkum by mohl také podporovat 
vývoj servisních technologií na oběžné 
dráze pro snížení nákladů aktiv opírajících 
se o vesmír zvýšením provozního rozsahu, 
dostupností a udržovatelností vesmírných 
aktiv a dobou reakce pro získání 
potřebných dat vesmírnými aktivy.

Or. en

Odůvodnění

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

This amendment replaces the AM 1054 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.
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Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 435
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod „Vesmír“ nadpis „Činnosti“ bod 

3 odrážka 1 odst. 2a (nový) 

Výzkumné činnosti by mohly také přispívat 
k vývoji servisních technologií na oběžné 
dráze pro snížení nákladů aktiv opírajících 
se o vesmír zvýšením provozního rozsahu, 
dostupností a udržovatelností vesmírných 
aktiv a dobou reakce pro získání 
potřebných dat vesmírnými aktivy.

Or. en

Odůvodnění

Evropský vesmírný program, vypracovaný a realizovaný v úzké spolupráci s Evropskou 
vesmírnou agenturou, byl velmi úspěšný. Tento úspěch zapříčinil výzvu formulovat priority 
vesmírné politiky a vyvíjet hospodárné mise do vesmíru a přitom neohrozit schopnost Evropy 
zajistit své operace ve vesmíru. Při dosahování těchto cílů pomohou servisní infrastruktury na 
oběžné dráze, jelikož snižují náklady, optimalizují využívání vesmírných aktiv a lépe využívají 
data o vesmíru.

Pozměňovací návrh, který předložili Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, 
Gianni De Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 436
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ bod „Vesmír“ nadpis „Reakce na 

vznikající potřeby a nepředvídané politické potřeby“

Výzkum v oblasti vznikajících potřeb 
umožní inovační řešení technického rozvoje 
v oblasti vesmírného výzkumu a možné 
úpravy a aplikace v jiných oblastech (např. 
řízení zdrojů, biologické procesy a nové 
materiály). Výzkum pro reakci na 
nepředvídané politické potřeby se může 
zabývat tématy, jako je poskytování 
vesmírných řešení rozvojovým zemím, 
rozvoj nových nástrojů a metod pro 
vesmírné pozorování a komunikaci 
souvisejících s politikami Společenství a 
příspěvky k sociálnímu začlenění. 

Výzkum v oblasti vznikajících potřeb 
umožní inovační řešení technického rozvoje 
v oblasti vesmírného výzkumu a možné 
úpravy a aplikace v jiných oblastech (např. 
řízení zdrojů, biologické procesy a nové 
materiály). Výzkum pro reakci na 
nepředvídané politické potřeby se může 
zabývat tématy, jako je poskytování 
vesmírných řešení rozvojovým zemím, 
rozvoj nových nástrojů a metod pro 
vesmírné pozorování a komunikaci 
souvisejících s politikami Společenství a 
příspěvky k sociálnímu začlenění. Zvláštní 
pozornost bude věnována výzkumu 
zaměřenému na zlepšení vesmírné součásti 
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systémů sledování zaměřených na kritické 
infrastruktury, jako jsou: telekomunikační 
sítě, pozemní a mořská doprava, 
energetická infrastruktura a využívání 
evropských sítí, hlavně za hranicemi 
Evropy.

Or. en

Odůvodnění

Výzkum zaměřený na bezpečnost kritické infrastruktury není zdaleka uspokojivý, a to v době, 
kdy je taková infrastruktura na celosvětové úrovni přetížená a přepnutá. Po maximálním 
zohlednění bezpečnostních potřeb a požadavků jsou stále častěji přijímána strategická 
rozhodnutí ovlivňující například evropské dodávky energií. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné 
provést zdokonalení výzkumu v této oblasti, zejména v oblasti vesmíru.

Pozměňovací návrh, který předložili Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 437
Příloha I část „Témata“ podtitul 9a (nový)

9a. Vesmír

Or. de

Odůvodnění

Navzdory propojení mezi bezpečností a vesmírem by se tato dvě témata měla řešit jako dvě 
jasně definované priority.

Pozměňovací návrh, který předložili Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pozměňovací návrh 438
Příloha I část „Témata“ podtitul „Bezpečnost a vesmír“ nadpis „Vesmír“

9.2 Vesmír 10. Vesmír

Or. de

Odůvodnění

Navzdory propojení mezi bezpečností a vesmírem by se tato dvě témata měla řešit jako dvě 
jasně definované priority.
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Pozměňovací návrh, který předložili Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, 
Vincenzo Lavarra

Pozměňovací návrh 439
Příloha II tabulka

Znění navržené Komisí

Zdraví 8 317
Potraviny, zemědělství a biotechnologie 2 455
Informační a komunikační technologie 12 670
Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie 4 832
Energetika 2 931
Životní prostředí (včetně změny klimatu) 2 535
Doprava (včetně letectví) 5 940
Sociálně-ekonomické a humanitní vědy 792
Bezpečnost a vesmír 3 960

CELKEM 44 432

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Zdraví 8 317
Potraviny, zemědělství a biotechnologie 2 455
Informační a komunikační technologie 11 670
Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie 4 832
Energetika 3 931
Životní prostředí (včetně změny klimatu) 2 535
Doprava (včetně letectví) 5 940
Sociálně-ekonomické a humanitní vědy 792
Bezpečnost a vesmír 3 960

CELKEM 44 432

Or. en

Odůvodnění

Zdá se, že je rozpočet ICT příliš vysoký. Navrhuje se, aby určitá část rozpočtu přešla do 
oblasti energetiky. Přesunutý rozpočet by mohl být určen pro společné výzkumné projekty 
(výzkumná centra + veřejné služby), které se zabývají systémy ICT pro začlenění 
distribuované výroby a obnovitelných zdrojů energie do distribučních sítí (např. aktivní řízení 
sítí).
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Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 440
Příloha II tabulka

Znění navržené Komisí

Zdraví 8 317
Potraviny, zemědělství a biotechnologie 2 455
Informační a komunikační technologie 12 670
Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie 4 832
Energetika 2 931
Životní prostředí (včetně změny klimatu) 2 535
Doprava (včetně letectví) 5 940
Sociálně-ekonomické a humanitní vědy 792
Bezpečnost a vesmír 3 960

CELKEM 44 432

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Zdraví 9 067
Potraviny, zemědělství a biotechnologie 2 455
Informační a komunikační technologie 10 720
Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie 4 832
Energetika 3 431
Životní prostředí (včetně změny klimatu) 3 035
Doprava (včetně letectví) 5 940
Sociálně-ekonomické a humanitní vědy 992
Bezpečnost a vesmír 3 960

CELKEM 44 432

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 441
Příloha III nadpis „Společné technologické iniciativy“ odstavec 1

Oblasti výzkumu pro první soubor 
společných technologických iniciativ jsou 
vymezeny níže na základě kritérií 
stanovených v příloze I. Společné 
technologické iniciativy řeší řadu 
rozmanitých výzev. Proto je třeba navrhnout 
struktury v jednotlivých případech zvlášť, 
aby odpovídaly konkrétním vlastnostem 

Oblasti výzkumu pro první soubor 
společných technologických iniciativ jsou 
vymezeny níže na základě kritérií 
stanovených v příloze I. Společné 
technologické iniciativy řeší řadu 
rozmanitých výzev. Proto je třeba navrhnout 
struktury v jednotlivých případech zvlášť, 
aby odpovídaly konkrétním vlastnostem 
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příslušné oblasti výzkumu. V každém 
případě bude identifikována specifická 
struktura pro účely provedení sjednaného 
výzkumného plánu společné technologické 
iniciativy, která sjednotí nezbytné veřejné a 
soukromé investice a bude koordinovat 
evropské úsilí. Na základě samostatných 
návrhů Komise poskytne částku na 
provedení výzkumného plánu (např. na 
základě článku 171 Smlouvy). Dále lze 
společné technologické iniciativy určovat 
podle kritérií upřesněných v příloze I a lze je 
navrhovat během provádění sedmého 
rámcového programu.

příslušné oblasti výzkumu. V každém 
případě bude identifikována specifická 
struktura pro účely provedení sjednaného 
výzkumného plánu společné technologické 
iniciativy, která sjednotí nezbytné veřejné a 
soukromé investice a bude koordinovat 
evropské úsilí. Na základě samostatných 
návrhů Komise poskytne částku na 
provedení výzkumného plánu (např. na 
základě článku 171 Smlouvy). Dále lze 
společné technologické iniciativy, například 
v oblastech s tvorbou nulových emisí při 
výrobě energie, obnovitelných energií a 
stavebnictví, určovat podle kritérií 
upřesněných v příloze I a lze je navrhovat 
během provádění sedmého rámcového 
programu.

Or. en

Odůvodnění

Tyto oblasti jsou velmi důležité a mají obrovský potenciál, proto by měly být uvedeny v textu 
rozhodnutí, jak se říká ve vysvětlujícím memorandu návrhu KOM.

Konkrétněji s ohledem na platformu stavebnictví to prokázalo její velký potenciál v přispívání 
ke snížení spotřeby energie, zvýšení kvality, snížení nákladů, zlepšení bezpečnosti a zdraví 
lidí, jakož v přispívání ke konkurenceschopnosti evropského hospodářství.

Pozměňovací návrh, který předložili Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo 
Lavarra, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 442
Příloha III nadpis „Společné technologické iniciativy“ bod 5 odst. 1

Pokud si má Evropa v budoucnu uchovat 
udržitelný, inovační a konkurenceschopný 
průmysl v oblasti letectví a letecké dopravy, 
musí si udržet vedoucí postavení v oblasti 
klíčových technologií. Letectví je průmysl, 
jehož silnou složku tvoří VTR, a současná 
konkurenceschopnost evropských 
společností v oblasti letectví a letecké 
dopravy je založena na velkých soukromých 
investicích do výzkumu (běžně 13-15 % 
z obratu) během mnoha desetiletí. Vzhledem 
ke zvláštnostem tohoto odvětví závisí nový 

Pokud si má Evropa v budoucnu uchovat 
udržitelný, inovační a konkurenceschopný 
průmysl v oblasti letectví a letecké dopravy, 
musí si udržet vedoucí postavení v oblasti 
klíčových technologií. Klíčem k zajištění 
konkurenceschopnosti celého odvětví 
(včetně vírníků a regionálního letectví) je 
zejména vývoj ekologických technologií.
Letectví je průmysl, jehož silnou složku 
tvoří VTR, a současná konkurenceschopnost 
evropských společností v oblasti letectví a 
letecké dopravy je založena na velkých 
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rozvoj na účinné spolupráci mezi 
soukromým a veřejným sektorem. 

soukromých investicích do výzkumu (běžně 
13-15 % z obratu) během mnoha desetiletí. 
Vzhledem ke zvláštnostem tohoto odvětví 
závisí nový rozvoj na účinné spolupráci 
mezi soukromým a veřejným sektorem. 

Or. en

Odůvodnění

Ekologizace letecké dopravy představuje klíčovou technologickou prioritu pro celé odvětví 
letecké dopravy (které zahrnuje i vírníky a regionální letectví).

Pozměňovací návrh, který předložil Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 443
Příloha III nadpis „Společné technologické iniciativy“ bod 5 odst. 1

Pokud si má Evropa v budoucnu uchovat 
udržitelný, inovační a konkurenceschopný 
průmysl v oblasti letectví a letecké dopravy, 
musí si udržet vedoucí postavení v oblasti 
klíčových technologií. Letectví je průmysl, 
jehož silnou složku tvoří VTR, a současná 
konkurenceschopnost evropských 
společností v oblasti letectví a letecké 
dopravy je založena na velkých soukromých 
investicích do výzkumu (běžně 13-15 % 
z obratu) během mnoha desetiletí. Vzhledem 
ke zvláštnostem tohoto odvětví závisí nový 
rozvoj na účinné spolupráci mezi 
soukromým a veřejným sektorem. 

Pokud si má Evropa v budoucnu uchovat 
udržitelný, inovační a konkurenceschopný 
průmysl v oblasti letectví a letecké dopravy, 
musí si udržet vedoucí postavení v oblasti 
klíčových technologií. Ve skutečnosti 
existují určitá odvětví, jako je regionální 
letecká doprava, kde Evropa musí znovu 
nabýt své konkurenceschopnosti i 
prostřednictvím technologicky inovačních 
řešení, a další odvětví, kde roste tlak 
konkurence. Letectví je průmysl, jehož 
silnou složku tvoří VTR, a současná 
konkurenceschopnost evropských 
společností v oblasti letectví a letecké 
dopravy je založena na velkých soukromých 
investicích do výzkumu (běžně 13-15 % 
z obratu) během mnoha desetiletí. Vzhledem 
ke zvláštnostem tohoto odvětví závisí nový 
rozvoj na účinné spolupráci mezi 
soukromým a veřejným sektorem.

Or. en

Odůvodnění

V 90. letech Evropa vlastně opustila regionální dopravu, přesto je to expandující odvětví, 
které, pokud jde o technologii, vyžaduje kvalitativní skok. Regionální doprava je koneckonců 
oblastí, která umožní zapojení leteckého výzkumu těch zemí, které jsou v této oblasti méně 
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rozvinuté.

Pozměňovací návrh, který předložil Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 444
Příloha III nadpis „Společné technologické iniciativy“ bod 5 odst. 3

V oblasti letectví a letecké dopravy budou 
řešeny různé oblasti, např. hospodárná 
letadla šetrná k životnímu prostředí 
(„ekologická letadla“) a řízení letového 
provozu podporující politiku jednotného 
evropského leteckého prostoru a iniciativu 
SESAME.

V oblasti letectví a letecké dopravy budou 
řešeny různé oblasti, např. hospodárný
letecký dopravní systém šetrný k životnímu 
prostředí („ekologický letecký dopravní 
systém“) a řízení letového provozu 
podporující politiku jednotného evropského 
leteckého prostoru a iniciativu SESAME.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „letadla“ je omezující. Odvětví v současné době preferuje používání výrazu „letecký 
dopravní systém“.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 445
Příloha III nadpis „Finanční nástroj na sdílení rizik“ odstavec 4

Tento grant bude hrazen ročně. Roční částka 
se stanoví v pracovních programech, 
přičemž se vezme v úvahu zpráva o činnosti 
a prognózy, které EIB předloží Společenství.

Celková výše grantu na celé období stejně 
jako plánované roční částky budou 
navrženy předem. Tento grant bude hrazen 
ročně a jeho roční částka může být 
korigována v pracovních programech, 
přičemž se vezme v úvahu zpráva o činnosti 
a prognózy, které EIB předloží Společenství.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 446
Příloha III nadpis „Finanční nástroj na sdílení rizik“ odst. 5 bod 2

Způsobilost rozsáhlých evropských akcí Způsobilost rozsáhlých evropských akcí 
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VTR. Společné technologické iniciativy a 
velké projekty založené na spolupráci jsou 
automaticky financovány Společenstvím 
v rámci přispívajících témat a činnosti 
tohoto specifického programu budou 
automaticky způsobilé. Rovněž lze uvažovat 
o dalších rozsáhlých evropských projektech 
založených na spolupráci, jako je EUREKA. 
V souladu s nařízením přijatým podle 
článku 167 Smlouvy dohoda o grantu rovněž 
stanoví procedurální ustanovení a zaručí 
Společenství možnost za určitých okolností 
vetovat využití grantu pro poskytování 
půjček navrhovaných ze strany EIB.

VTR a projektů navržených malými a 
středními podniky. Společné technologické 
iniciativy a velké projekty založené na 
spolupráci jsou automaticky financovány 
Společenstvím v rámci přispívajících témat a 
činnosti tohoto specifického programu 
budou automaticky způsobilé. Rovněž lze 
uvažovat o dalších rozsáhlých evropských 
projektech založených na spolupráci, jako je 
EUREKA. Měla by být jasně vyslovena 
způsobilost malých a středních podniků. 
V souladu s nařízením přijatým podle 
článku 167 Smlouvy dohoda o grantu rovněž 
stanoví procedurální ustanovení a zaručí 
Společenství možnost za určitých okolností 
vetovat využití grantu pro poskytování 
půjček navrhovaných ze strany EIB.

Or. fr


