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Pozměňovací návrh 53
Rolandas Paksas

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Zatímco program Horizont 2020 
stanoví obecný cíl rámcového programu, 
priority a hlavní rysy specifických cílů a 
činností, jež mají být prováděny, měl by 
zvláštní program stanovit specifické cíle a 
hlavní rysy činností, které se týkají 
jednotlivých částí. Na tento zvláštní 
program se plně vztahují prováděcí 
ustanovení obsažená v programu Horizont 
2020, včetně ustanovení týkajících se 
etických zásad.

(3) Zatímco program Horizont 2020 
stanoví obecný cíl rámcového programu, 
priority a hlavní rysy specifických cílů a 
činností, jež mají být prováděny, měl by 
zvláštní program stanovit specifické cíle a 
hlavní rysy činností, které se týkají 
jednotlivých částí. Na tento zvláštní 
program se plně vztahují prováděcí 
ustanovení obsažená v programu Horizont 
2020, včetně ustanovení týkajících se 
etických zásad. Dostupnost informací o 
programu Horizont 2020 a činnosti v 
oblasti komunikace, které se ho týkají, 
včetně komunikace spojené s informacemi 
o podporovaných projektech a výsledcích, 
vyžadují zajištění přístupných formátů pro 
všechny. Mezi přístupné formáty patří 
například velký tisk, Braillovo písmo, 
snadno čitelný text, zvukový záznam, 
videozáznam a elektronický formát. 

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) V zájmu zachování a zlepšení 
vedoucího postavení Unie v průmyslu je 
naléhavě nutné podněcovat investice 
soukromého sektoru do výzkumu, vývoje a 
inovací, podporovat výzkum a inovace na 
základě programu iniciovaného podniky a 

(8) V zájmu zachování a zlepšení 
vedoucího postavení Unie v průmyslu je 
naléhavě nutné podněcovat investice 
soukromého sektoru do výzkumu, vývoje a 
inovací, podporovat výzkum a inovace na 
základě programu iniciovaného podniky a 
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urychlit vývoj nových technologií, na nichž 
budou založeny budoucí podniky a 
hospodářský růst. Část II „Vedoucí 
postavení v průmyslu“ by měla podporovat 
investice do vynikajícího výzkumu a 
inovací v oblasti klíčových základních 
technologií a ostatních průmyslových 
technologií, usnadnit přístup inovativních 
podniků a projektů k rizikovému 
financování a zajistit širokou podporu Unie 
pro inovace v malých a středních 
podnicích.

urychlit vývoj nových technologií, na nichž 
budou založeny budoucí podniky a 
hospodářský růst. Část II „Vedoucí 
postavení v průmyslu“ by měla podporovat 
investice do vysoce kvalitního výzkumu a 
inovací v oblasti klíčových základních 
technologií a ostatních průmyslových 
technologií, usnadnit přístup inovativních 
podniků a projektů k rizikovému 
financování a zajistit širokou podporu Unie 
pro inovace v malých a středních 
podnicích.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) V zájmu zachování a zlepšení 
vedoucího postavení Unie v průmyslu je 
naléhavě nutné podněcovat investice 
soukromého sektoru do výzkumu, vývoje a 
inovací, podporovat výzkum a inovace na 
základě programu iniciovaného podniky a 
urychlit vývoj nových technologií, na nichž 
budou založeny budoucí podniky a 
hospodářský růst. Část II „Vedoucí 
postavení v průmyslu“ by měla podporovat 
investice do vynikajícího výzkumu a 
inovací v oblasti klíčových základních 
technologií a ostatních průmyslových 
technologií, usnadnit přístup inovativních 
podniků a projektů k rizikovému 
financování a zajistit širokou podporu Unie 
pro inovace v malých a středních 
podnicích.

(8) V zájmu zachování a zlepšení 
vedoucího postavení Unie v průmyslu,
zejména průmyslu šetrného k životnímu 
prostředí, je naléhavě nutné podněcovat 
investice soukromého sektoru do výzkumu, 
vývoje a inovací, podporovat výzkum a 
inovace na základě programu iniciovaného 
podniky a urychlit vývoj nových 
technologií, na nichž budou založeny 
budoucí podniky a hospodářský růst. Část 
II „Vedoucí postavení v průmyslu“ by 
měla podporovat investice do vynikajícího 
výzkumu a inovací v oblasti klíčových 
základních technologií a ostatních 
průmyslových technologií, zejména 
technologií šetrných k životnímu 
prostředí, usnadnit přístup inovativních 
podniků a projektů k rizikovému 
financování a zajistit širokou podporu Unie 
pro inovace v malých a středních 
podnicích.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Část III „Společenské výzvy“ by měla 
zvýšit účinnost výzkumu a inovací v reakci 
na hlavní společenské výzvy podporou 
vynikajících výzkumných a inovačních 
činností. Tyto činnosti by měly být 
prováděny s využitím přístupu zaměřeného 
na jednotlivé výzvy, který spojuje zdroje a 
znalosti z různých oblastí, technologií 
a disciplín. Důležitým prvkem při řešení 
všech výzev je výzkum v oblasti 
společenských a humanitních věd. Činnosti 
by měly zahrnovat celou škálu výzkumu a 
inovací s důrazem na činnosti související 
s inovacemi, jako jsou pilotní projekty, 
demonstrace, zkušební zařízení a podpora 
veřejných zakázek, prenormativní výzkum 
a normalizace a zavádění inovací na trh. 
Činnosti by měly přímo podporovat 
odpovídající pravomoci v oblasti 
odvětvových politik na úrovni Unie. 
Všechny výzvy by měly přispět k 
zastřešujícímu cíli, kterým je udržitelný 
rozvoj.

(11) Část III „Společenské výzvy“ by měla 
zvýšit účinnost výzkumu a inovací v reakci 
na hlavní společenské výzvy podporou 
vynikajících výzkumných a inovačních 
činností. Tyto činnosti by měly být 
prováděny s využitím přístupu zaměřeného 
na jednotlivé výzvy, který spojuje zdroje a 
znalosti z různých oblastí, technologií 
a disciplín. Důležitým prvkem při řešení 
všech výzev je výzkum v oblasti 
společenských a humanitních věd. Činnosti 
by měly zahrnovat celou škálu výzkumu a 
inovací s důrazem na činnosti související 
s inovacemi, jako jsou pilotní projekty, 
demonstrace, zkušební zařízení a podpora 
veřejných zakázek, prenormativní výzkum 
a normalizace a zavádění inovací na trh. 
Činnosti by měly přímo podporovat 
odpovídající pravomoci v oblasti 
odvětvových politik na úrovni Unie. 
Všechny výzvy by měly přispět k 
zastřešujícímu cíli, kterým je udržitelný 
rozvoj. Všechny výzvy by měly přispět k 
zastřešujícímu cíli, kterým je udržitelný 
rozvoj a rozvoj bezpečných a inovativních 
společností. 

Or. lt

Pozměňovací návrh 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Zvláštní program by měl doplňovat 
akce uskutečňované v členských státech a 
rovněž další akce Unie, které jsou nezbytné 
pro celkové strategické úsilí při provádění 
strategie Evropa 2020, zejména akce 
týkající se politik v oblasti soudržnosti, 
zemědělství a rozvoje venkova, vzdělávání 
a odborné přípravy, průmyslu, veřejného 
zdraví, ochrany spotřebitele, zaměstnanosti 
a sociální politiky, energetiky, dopravy, 
životního prostředí, klimatu, bezpečnosti, 
mořského prostředí a rybolovu, rozvojové 
spolupráce a rozšíření a politiky 
sousedství.

(15) Zvláštní program by měl doplňovat 
akce uskutečňované v členských státech a 
rovněž další akce Unie, které jsou nezbytné 
pro celkové strategické úsilí při provádění 
strategie Evropa 2020, zejména akce 
týkající se politik v oblasti soudržnosti, 
zemědělství a rozvoje venkova, vzdělávání 
a odborné přípravy, průmyslu, veřejného 
zdraví, ochrany spotřebitele, zaměstnanosti 
a sociální politiky, energetiky, dopravy, 
životního prostředí, klimatu, bezpečnosti, 
mořského prostředí a rybolovu, rozvojové 
spolupráce a rozšíření a politiky 
sousedství. Při podpoře inovací a výzkumu 
by měly být podporovány synergie mezi 
těmito oblastmi politiky, protože zkušenost 
prokázala, že v některých případech lze 
společenské problémy řešit pouze 
prostřednictvím komplexních a 
integrovaných řešení. 

Or. lt

Pozměňovací návrh 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) Vědomostní věda a technologie. 
Biologie, zdraví, vědy o Zemi, životní 
prostředí, přírodní zdroje a zajištění 
potravin; 

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) Sociální, ekonomické a humanitní 
vědy. Demografické otázky, vzdělání, 
územní problémy, správa věcí veřejných, 
kultura, digitální obsah, humanitní vědy, 
oblast kulturního dědictví a nehmotných 
znalostí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

da) posílení předávání poznatků výzkumu 
a inovací do všech úrovní vzdělání; 

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Část III „Společenské výzvy“ přispěje k 
prioritě „společenské výzvy“ stanovené 
v čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 
č. XX/2012 [Horizont 2020], a to 
prováděním akcí v oblasti výzkumu, 
technologického rozvoje, demonstrací a 
inovací, které přispějí k těmto specifickým 
cílům:

Část III „Společenské výzvy“ přispěje k 
prioritě „společenské výzvy“ stanovené 
v čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 
č. XX/2012 [Horizont 2020], a to 
prováděním akcí v oblasti výzkumu, 
technologického rozvoje, demonstrací a 
inovací a souvisejících 
socioekonomických otázek, které přispějí k 
těmto specifickým cílům:
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Or. en

Pozměňovací návrh 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zlepšení celoživotního zdraví a dobrých 
životních podmínek;

a) zlepšení celoživotního zdraví a dobrých 
životních podmínek a zlepšení řešení pro 
zachování nezávislosti starších osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) dosažení ekonomiky, která účinně 
využívá zdroje a je odolná vůči změně 
klimatu, a udržitelných dodávek surovin za 
účelem uspokojení potřeb rostoucí světové 
populace v udržitelných mezích přírodních 
zdrojů planety;

e) dosažení ekonomiky, která účinně 
využívá zdroje a je odolná vůči změně 
klimatu, dopadu změny klimatu na 
proměnu struktury ekosystémů a 
udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí světové 
populace v udržitelných mezích přírodních 
zdrojů planety;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ea) přizpůsobení se výzvám negativních 
dopadů změny klimatu na hydrologický 
cyklus, úbytek biologické rozmanitosti a 
řízení přírodních zdrojů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fa) podpora ucelených vzájemných vztahů 
mezi městskými a venkovskými oblastmi v 
zájmu zlepšení environmentální 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fa) zjišťování výzkumných potřeb a 
priorit, které jsou pro společnost 
opodstatněné prostřednictvím vytváření 
platforem pro dialog mezi občanskou 
společností a výzkumnými pracovníky a 
zajištěním účasti občanské společnosti na 
stanovování, provádění a hodnocení 
výzkumných programů z hlediska 
společenských výzev; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fb) podpora přizpůsobení společnosti a 
institucí vědeckým výsledkům a inovacím, 
demografickým změnám a změně klimatu 
a dalším významným společenským 
problémům. 

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fb) využívání rozmanitosti znalostí ve 
společnosti a přispívání k sociálním 
inovacím prostřednictvím participačních 
výzkumných přístupů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 
č. XX/2012 [Horizont 2020] činí celkové 
finanční prostředky přidělené na 

1. Celkové finanční prostředky přidělené 
na provádění zvláštního programu jsou v 
souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 
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provádění zvláštního programu 86 198 
milionů EUR.

č. XX/2012 [Horizont 2020].

Or. it

Pozměňovací návrh 70
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Na správní výdaje Komise připadá 
nejvýše 6 % částek uvedených v čl. 6 
odst. 2 nařízení (EU) č. XX/2012 
[Horizont 2020] pro části I, II a III 
zvláštního programu.

3. Na správní výdaje Komise připadá 
nejvýše 3 % částek uvedených v čl. 6 
odst. 2 nařízení (EU) č. XX/2012 
[Horizont 2020] pro části I, II a III 
zvláštního programu.

Or. it

Odůvodnění

Správní výdaje a výdaje na řízení je třeba snížit, aby tak mohlo být více prostředků 
přesměrováno na úsilí o splnění cílů stanovených v rámcovém programu. 

Pozměňovací návrh 71
Chris Davies

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pracovní programy pro provádění částí I, II 
a III uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a), b) 
a c) stanoví sledované cíle, očekávané 
výsledky, způsob provádění a celkovou 
částku, včetně případně orientačních údajů 
ohledně výše výdajů souvisejících s oblastí 
klimatu. Pracovní programy obsahují 
rovněž popis akcí, které mají být 
financovány, údaj o částce přidělené na 
každou akci, orientační harmonogram 

Pracovní programy pro provádění částí I, II 
a III uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a), b) 
a c) stanoví sledované cíle, očekávané 
výsledky, způsob provádění a celkovou 
částku, včetně případně orientačních údajů 
ohledně výše výdajů souvisejících s oblastí 
klimatu. Pracovní programy obsahují 
rovněž popis akcí, které mají být 
financovány, údaj o částce přidělené na 
každou akci, orientační harmonogram 
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provádění a víceletý přístup a strategické 
směry pro další roky provádění. Pracovní 
programy zahrnují jednotlivé priority, 
základní hodnotící kritéria a maximální 
míru spolufinancování grantů. Umožňují 
přístupy zdola nahoru, které se cíli zabývají 
inovativními způsoby.

provádění a víceletý přístup a strategické 
směry pro další roky provádění. Pracovní 
programy zahrnují jednotlivé priority, 
základní hodnotící kritéria a maximální 
míru spolufinancování grantů. Podle 
potřeby umožňují strategické přístupy 
shora dolů stejně jako přístupy zdola 
nahoru, které se cíli zabývají inovativními 
způsoby.

Or. en

Odůvodnění

I když v některých oblastech výzkumu je volně koordinovaný přístup zdola nahoru 
odpovídající, v jiných oblastech se vyžaduje celkový kontext, strategické uvažování a důsledná 
koordinace shora dolů. Zvýšený důraz programu Horizont 2020 na biologii systémů a 
podobné výzkumné přístupy vyžaduje, aby byla přijata ustanovení pro rámce koordinace 
shora dolů. 

Pozměňovací návrh 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. Nástroje pro propojení výzkumu, 
inovací a strukturálních fondů by měly 
být realizovány prostřednictvím programů 
„regiony opírající se o znalosti“ a 
„inteligentní specializace“, oba nástroje 
by měly být součástí EVP, aby tak 
vytvářely objektivní ukazatele pro 
jednotlivé stupně excelence; 

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Předsedu jmenuje Komise na základě 
přijímacího řízení za účasti 
specializovaného vyhledávacího výboru, a 
to na funkční období omezené na čtyři 
roky, které může být jednou prodlouženo. 
Přijímací řízení a vybraný kandidát musí 
být schváleni vědeckou radou.

Předsedu jmenuje Komise na základě 
přijímacího řízení za účasti 
specializovaného vyhledávacího výboru, a 
to na funkční období omezené na čtyři 
roky, které může být jednou prodlouženo. 
Přijímací řízení a vybraný kandidát musí 
být schváleni vědeckou radou. Před 
dokončením tohoto postupu předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, v níž může vyjádřit stanovisko 
k vybranému kandidátovi. 

Or. it

Odůvodnění

Postup jmenování předsedy ERV musí být transparentní. 

Pozměňovací návrh 74
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Předseda předsedá vědecké radě, zajišťuje 
její vedení a kontakt se specializovanou 
prováděcí strukturou a zastupuje ji ve světě 
vědy.

Předseda předsedá vědecké radě, zajišťuje 
její vedení a kontakt se specializovanou 
prováděcí strukturou, za své jednání je 
odpovědný Komisi a zastupuje ji ve světě 
vědy.

Or. it

Pozměňovací návrh 75
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vědecká rada je složena z 
nejuznávanějších vědců, inženýrů a 
akademických pracovníků s odpovídajícími 
odbornými znalostmi zajišťujícími 
rozmanitost výzkumných oblastí a 
jednajícími za svou osobu a nezávisle na 
cizích zájmech.

Vědecká rada je složena nejvíce z šesti 
členů vybraných z nejuznávanějších 
vědců, inženýrů a akademických 
pracovníků s odpovídajícími odbornými 
znalostmi zajišťujícími rozmanitost 
výzkumných oblastí a jednajícími za svou 
osobu a nezávisle na cizích zájmech.

Or. it

Pozměňovací návrh 76
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členy vědecké rady jmenuje Komise na 
základě nezávislého a transparentního 
postupu pro jejich určení, na němž se 
dohodne s vědeckou radou, po konzultaci 
s vědeckou obcí a předložení zprávy
Evropskému parlamentu a Radě.

Členy vědecké rady jmenuje Komise na 
základě nezávislého a transparentního 
postupu pro jejich určení, na němž se 
dohodne s vyhledávacím výborem podle čl. 
6 odst. 3, po konzultaci s vědeckou obcí, 
Evropským parlamentem a Radou.

Or. it

Odůvodnění

Postup jmenování členů vědecké rady musí být transparentnější. 

Pozměňovací návrh 77
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

-1. Rozhodnutí 2007134/ES se ruší.



AM\905948CS.doc 15/46 PE492.557v01-00

CS

Or. it

Odůvodnění

V zájmu souladu s čl. 6 odst. 1. 

Pozměňovací návrh 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 1 – podbod 1.2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Hlavní společenské výzvy nejsou 
abstraktní a mají územní rozměr. Navíc 
s ohledem na význam problematiky měst 
z hlediska tvořivosti, inovace a sociálních 
a hospodářských dopadů je třeba zvláště 
zohlednit městský a územní rozměr. 

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 1 – podbod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat 
specializovaná opatření stanovená ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Tento integrovaný přístup má 
podle očekávání vést k tomu, že do malých 
a středních podniků poplyne přibližně 15 
% jejich celkových společných rozpočtů.

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat 
specializovaná opatření stanovená ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Tento integrovaný přístup 
povede k tomu, že do malých a středních 
podniků poplyne přibližně 30 % jejich 
celkových společných rozpočtů.
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Or. it

Odůvodnění

V zájmu zajištění splnění cílů vedoucího postavení v základních a průmyslových technologiích 
má rozšíření pobídek k účasti malých a středních podniků na rámcovém programu –
v porovnání s návrhem Komise – strategický význam. 

Pozměňovací návrh 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 1 – podbod 1.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu a 
inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace 
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu Horizont 
2020 budou usilovat rovněž o zvýšení 
informovanosti veřejnosti o významu 
výzkumu a inovací, a to prostřednictvím 
publikací, akcí, archivů znalostí, databází, 
internetových stránek nebo cíleným 
využíváním sociálních médií.

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu a 
inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace 
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu Horizont 
2020 budou usilovat rovněž o zvýšení 
informovanosti veřejnosti o významu 
výzkumu a inovací, a to prostřednictvím 
publikací, akcí, archivů znalostí, databází, 
internetových stránek nebo cíleným 
využíváním sociálních médií. S cílem 
zjednodušit přístup k informacím, s cílem 
vytvořit nástroj obsahující veškeré 
informace požadované výzkumnou obcí a 
s ohledem na potřebu transparentnosti by 
měly být přezkum a reforma digitálního 
nástroje Cordis prováděny jednoznačněji 
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a pružněji. 

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Chris Davies

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Mimoto bude prováděna řada cílených akcí 
s využitím strategického přístupu k 
mezinárodní spolupráci na základě 
společných zájmů a vzájemných přínosů a 
na podporu koordinace a synergií s 
činnostmi členských států. To bude 
zahrnovat mechanismus pro podporu 
společných výzev a možnost 
spolufinancování programů spolu se třetími 
zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi.

Mimoto bude prováděna řada cílených akcí 
s využitím strategického přístupu shora 
dolů k mezinárodní spolupráci na základě 
společných zájmů a vzájemných přínosů a 
na podporu koordinace a synergií s 
činnostmi členských států. To bude 
zahrnovat mechanismus pro podporu 
společných výzev a možnost 
spolufinancování programů spolu se třetími 
zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi.

Or. en

Odůvodnění

I když v některých oblastech je volně koordinovaný výzkumný přístup zdola nahoru 
odpovídající, v jiných oblastech se vyžaduje celkový kontext, strategické uvažování a důsledná 
koordinace shora dolů. Zvýšený důraz programu Horizont 2020 na biologii systémů a 
podobné výzkumné přístupy vyžaduje, aby byla přijata ustanovení pro rámce koordinace 
shora dolů. 

Pozměňovací návrh 82
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
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výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné k 
dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů 
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií a 
stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a v 
mnoha případech to bude vyžadovat rovněž 
opatření, která spojují financování určené 
na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné k 
dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, 
předvídatelnější a z hlediska člověka 
významné nástroje bezpečnostního 
testování, posouzení rizik a 
zdravotnického výzkumu, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů 
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií a 
stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a v 
mnoha případech to bude vyžadovat rovněž 
opatření, která spojují financování určené 
na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné k 
dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné k 
dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
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takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů 
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií a 
stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a v 
mnoha případech to bude vyžadovat rovněž 
opatření, která spojují financování určené 
na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, 
rostlinářské genetické technologie,
pokročilé materiály pro lehká vozidla nebo 
rozvoj biotechnologických průmyslových 
procesů a produktů. Budou proto 
podporovány významné synergie mezi 
společenskými výzvami a rozvojem obecně 
použitelných základních a průmyslových 
technologií. To bude výslovně zohledněno 
při vypracovávání víceletých strategií a 
stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a v 
mnoha případech to bude vyžadovat rovněž 
opatření, která spojují financování určené 
na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné k 
dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů 

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné k 
dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, skladování energie, inteligentní 
dopravní systémy, začleňování otázky 
změny klimatu do ostatních oblastí, 
nanomedicína, pokročilé materiály pro 
lehká vozidla nebo rozvoj 
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a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií a 
stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a v 
mnoha případech to bude vyžadovat rovněž 
opatření, která spojují financování určené 
na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

biotechnologických průmyslových procesů 
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií a 
stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a v 
mnoha případech to bude vyžadovat rovněž 
opatření, která spojují financování určené 
na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné k 
dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů 
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií a 
stanovování priorit pro každý z těchto 

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné k 
dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů 
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií a 
stanovování priorit pro každý z těchto 
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specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a v 
mnoha případech to bude vyžadovat rovněž 
opatření, která spojují financování určené 
na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do přípravy příslušných výzkumných 
otázek stejně jako do provádění plně 
zapojily zúčastněné strany, které zastupují 
různá hlediska, včetně organizací 
občanské společnosti, a v mnoha 
případech to bude vyžadovat rovněž 
opatření, která spojují financování určené 
na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Na základě programu Horizont 2020 
mohou být vytvořena další partnerství v 
rámci veřejného sektoru a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, pokud 
splňují stanovená kritéria. To může 
zahrnovat partnerství pro informační a 
komunikační technologie v oblasti fotoniky 
a robotiky, udržitelná zpracovatelská
odvětví, biotechnologická výrobní odvětví 
a bezpečnostní technologie pro ostrahu 
námořních hranic.

Na základě programu Horizont 2020 
mohou být vytvořena další partnerství v 
rámci veřejného sektoru a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, pokud 
splňují stanovená kritéria. To může 
zahrnovat partnerství pro informační a 
komunikační technologie v oblasti fotoniky 
a robotiky, udržitelná zpracovatelská 
odvětví, biotechnologická výrobní odvětví,
telemedicínu a zařízení pro domácí léčbu 
a bezpečnostní technologie pro ostrahu 
námořních hranic.

Or. sl

Pozměňovací návrh 87
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část I – bod 1.1 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členové vědecké rady jsou odměňováni za 
úkoly, které vykonávají, prostřednictvím 
honoráře a případně uhrazení cestovních 
výdajů a stravného.

Členové vědecké rady jsou odměňováni za 
úkoly, které vykonávají, prostřednictvím 
honoráře a případně uhrazení 50 % řádně 
doložených cestovních výdajů a stravného.

Or. it

Odůvodnění

S cílem zabránit zneužívání a plýtvání prostředky by měl být stanoven strop náhrad cestovních 
výdajů a stravného.

Pozměňovací návrh 88
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část I – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Předseda ERV po dobu svého funkčního 
období sídlí v Bruselu a většinu svého 
času věnuje činnosti ERV. Je odměňován 
na úrovni, která odpovídá jeho vrcholové 
řídící funkci Komise.

Předseda ERV po dobu svého funkčního 
období sídlí v Bruselu. Je odměňován na 
úrovni, která odpovídá jeho vrcholové 
řídící funkci Komise.

Or. it

Pozměňovací návrh 89
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část I – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vědecká rada volí ze svých členů tři 
místopředsedy, kteří jsou předsedovi 
nápomocni při zastupování a organizaci 
jeho práce. Mohou mít rovněž titul 
místopředsedy Evropské rady pro výzkum.

Vědecká rada volí ze svých členů 
místopředsedu, který je předsedovi 
nápomocen při zastupování a organizaci 
jeho práce. Může mít rovněž titul 
místopředsedy Evropské rady pro výzkum.
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Or. it

Pozměňovací návrh 90
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Třem místopředsedům je poskytována 
podpora v zájmu zajištění náležité místní 
správní pomoci v jejich domovských 
institucích.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Aby se předešlo plýtvání prostředky, je třeba zabránit zdvojování administrativy. 

Pozměňovací návrh 91
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část I – bod 1.1 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Funkce předsedy ERV a členů vědecké 
rady jsou vykonávány jako výhradní a na 
plný úvazek. 

Or. it

Odůvodnění

S cílem zajistit transparentnost a nezávislost ERV je třeba stanovit, na jakém základě je 
prováděn výkon profesních povinností.

Pozměňovací návrh 92
Oreste Rossi
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část I – bod 1.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ERV budou řídit zaměstnanci přijatí k 
tomuto účelu, včetně úředníků z orgánů
Unie, a budou plnit pouze skutečně 
nezbytné administrativní úkoly, aby byla 
zajištěna potřebná stabilita a kontinuita pro 
účinné řízení.

ERV budou řídit úředníci, kteří již působí 
v orgánech Unie, a budou plnit pouze 
skutečně nezbytné administrativní úkoly, 
aby byla zajištěna potřebná stabilita 
a kontinuita pro účinné řízení.

Or. it

Odůvodnění

S cílem zabránit plýtvání prostředky by měli být pro účely řízení ERV v rámci racionalizace 
uvolněni úředníci, kteří již působí v orgánech EU. 

Pozměňovací návrh 93
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část I – bod 1.3 – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– pravidelně informuje programový výbor 
o provádění činností ERV.

– pravidelně informuje programový výbor, 
Evropský parlament a Radu o provádění 
činností ERV.

Or. it

Odůvodnění

V zájmu větší transparentnosti činností ERV a zajištění bližšího sledování. 

Pozměňovací návrh 94
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část I – bod 2.3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výzkumné iniciativy v této oblasti jsou 
vědecky podložené, rozsáhlé, víceoborové 
a založené na sjednocujícím vizionářském 
cíli. Zabývají se velkými vědecko-
technickými výzvami, které vyžadují 
spolupráci mezi řadou disciplín, komunit a 
programů. Vědecký pokrok by měl zajistit 
pevný a široký základ pro budoucí 
technologické inovace a hospodářské 
využití a rovněž nové přínosy pro 
společnost. Jejich komplexní povaha a 
velikost znamená, že jich lze dosáhnout 
pouze prostřednictvím spojeného a 
trvalého úsilí (s dobou trvání v řádu 10 let).

Výzkumné iniciativy v této oblasti jsou 
vědecky podložené, rozsáhlé, víceoborové 
a založené na sjednocujícím vizionářském 
cíli. Zabývají se velkými vědecko-
technickými výzvami, které vyžadují 
spolupráci mezi řadou disciplín, komunit a 
programů a často i změnou paradigmatu 
výzkumných přístupů. Vědecký pokrok by 
měl zajistit pevný a široký základ pro 
budoucí technologické inovace a 
hospodářské využití a rovněž nové přínosy 
pro společnost. Jejich komplexní povaha a 
velikost znamená, že jich lze dosáhnout 
pouze prostřednictvím spojeného a 
trvalého úsilí (s dobou trvání v řádu 10 let).

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Důležitým prvkem „vedoucího postavení v 
základních a průmyslových technologiích“ 
jsou klíčové základní technologie, 
vymezené jako mikroelektronika a 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologie, biotechnologie, pokročilé 
materiály a pokročilé výrobní systémy. 
Mnoho inovativních výrobků zahrnuje 
několik těchto technologií současně, a to 
jako jednotlivé nebo vestavěné části. 
Ačkoliv každá technologie zajišťuje 
technologické inovace, celkový přínos 
vyplývající ze spojení řady základních 
technologií může vést rovněž 
k technologickým skokům. Využívání 
průřezových klíčových základních
technologií zvýší konkurenceschopnost 

Důležitým prvkem „vedoucího postavení v 
základních a průmyslových technologiích“ 
jsou klíčové základní technologie, 
vymezené jako mikroelektronika a 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologie, biotechnologie, pokročilé 
materiály, pokročilé výrobní systémy a 
ekoinovace. Mnoho inovativních výrobků 
zahrnuje několik těchto technologií 
současně, a to jako jednotlivé nebo 
vestavěné části. Ačkoliv každá technologie 
zajišťuje technologické inovace, celkový 
přínos vyplývající ze spojení řady 
základních technologií může vést rovněž 
k technologickým skokům. Využívání 
průřezových klíčových základních 
technologií zvýší konkurenceschopnost 
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výrobků a jejich dopad. Budou proto 
využívány četné interakce těchto 
technologií. Vyhrazená podpora bude 
poskytnuta rozsáhlým pilotním 
a demonstračním projektům.

výrobků a jejich dopad. Budou proto 
využívány četné interakce těchto 
technologií. Vyhrazená podpora bude 
poskytnuta rozsáhlým pilotním 
a demonstračním projektům.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1 – odst. 9 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- další rozvoj předvídatelnějších a z 
hlediska člověka významných nástrojů 
bezpečnostního testování, posouzení rizik 
a zdravotnického výzkumu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1.1 – podbod 1.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cílem je zachovat a posílit vedoucí 
postavení Evropy v oblasti technologií 
souvisejících s inteligentními vestavěnými 
součástmi a systémy. To zahrnuje rovněž 
mikro-nano-biosystémy, organickou 
elektroniku, rozsáhlou integraci, základní 
technologie pro Internet věcí, včetně 
platforem podporujících poskytování 
vyspělých služeb, inteligentní integrované 
systémy, systémy systémů a vytváření 
složitých systémů.

Cílem je zachovat a posílit vedoucí 
postavení Evropy v oblasti technologií 
souvisejících s inteligentními vestavěnými 
součástmi a systémy. To zahrnuje rovněž 
mikro-nano-biosystémy, vysoce výkonné 
nástroje in-vitro, nástroje „human-on-a-
chip“ [člověk na mikročipu], virtuální 
orgány a další aplikace počítačového 
modelování biologických systémů, 
organickou elektroniku, rozsáhlou 
integraci, základní technologie pro Internet 
věcí, včetně platforem podporujících 
poskytování vyspělých služeb, inteligentní 
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integrované systémy, systémy systémů a 
vytváření složitých systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1.4 – podbod 1.4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cílem je položit základy pro to, aby 
evropský průmysl zůstal v popředí inovací, 
rovněž ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu. To zahrnuje vývoj nových 
nástrojů jako syntetická biologie, 
bioinformatika, biologie systémů a využití 
sbližování s ostatními základními 
technologiemi, jako jsou nanotechnologie 
(např. bionanotechnologie) a IKT (např. 
bioelektronika). Tyto a další špičkové 
oblasti si zaslouží náležitá opatření, pokud 
jde o výzkum a vývoj, s cílem usnadnit 
účinný přenos a zavádění do nových 
aplikací (systémy dávkování léčiv, 
biosenzory, biočipy atd.).

Cílem je položit základy pro to, aby 
evropský průmysl zůstal v popředí inovací, 
rovněž ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu. To zahrnuje vývoj nových 
nástrojů jako syntetická biologie, 
bioinformatika, biologie systémů a využití 
sbližování s ostatními základními 
technologiemi, jako jsou nanotechnologie 
(např. bionanotechnologie) a IKT (např. 
bioelektronika). Tyto a další špičkové 
oblasti si zaslouží náležitá opatření, pokud 
jde o výzkum a vývoj, s cílem usnadnit 
účinný přenos a zavádění do nových 
aplikací (systémy dávkování léčiv, 
biosenzory, biočipy atd.) a nástroje jako 
např. experimentální a počítačové metody 
modelování biologie člověka s cílem 
vytvořit bezpečnější produkty pro 
spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1.4 – podbod 1.4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cílem je položit základy pro to, aby Cílem je položit základy pro to, aby 
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evropský průmysl zůstal v popředí inovací, 
rovněž ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu. To zahrnuje vývoj nových 
nástrojů jako syntetická biologie, 
bioinformatika, biologie systémů a využití 
sbližování s ostatními základními 
technologiemi, jako jsou nanotechnologie 
(např. bionanotechnologie) a IKT (např. 
bioelektronika). Tyto a další špičkové 
oblasti si zaslouží náležitá opatření, pokud 
jde o výzkum a vývoj, s cílem usnadnit 
účinný přenos a zavádění do nových 
aplikací (systémy dávkování léčiv, 
biosenzory, biočipy atd.).

evropský průmysl zůstal v popředí inovací, 
rovněž ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu. To zahrnuje vývoj nových 
nástrojů jako syntetická biologie, 
bioinformatika, biologie systémů a využití 
sbližování s ostatními základními 
technologiemi, jako jsou nanotechnologie 
(např. bionanotechnologie), IKT (např. 
bioelektronika) a rostlinářská a 
zemědělská biotechnologie. Tyto a další 
špičkové oblasti si zaslouží náležitá 
opatření, pokud jde o výzkum a vývoj, s 
cílem usnadnit účinný přenos a zavádění 
do nových aplikací (systémy dávkování 
léčiv, biosenzory, biočipy, rostlinářská 
genetická technologie atd.).

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1.4 – podbod 1.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cíl je dvojí: na straně jedné umožnit, aby 
evropský průmysl (např. chemický, 
zdravotnický, těžební, energetický, 
celulózový a papírenský, textilní, 
škrobárenský, potravinářský) vyvíjel nové 
výrobky a procesy, které odpovídají 
potřebám průmyslu a společnosti, 
a konkurenceschopné a zdokonalené 
alternativy založené na biotechnologiích k 
nahrazení zavedených výrobků a procesů; 
na straně druhé využít potenciál 
biotechnologií k odhalování, monitorování, 
prevenci a odstranění znečištění. To 
zahrnuje výzkum a inovace v oblasti 
enzymatických a metabolických pochodů, 
návrh biologických procesů, lepší 
fermentaci, předchozí a následné 
zpracování, pochopení dynamiky 
mikrobiálních společenství. To bude 

Cíl je dvojí: na straně jedné umožnit, aby 
evropský průmysl (např. chemický, 
zdravotnický, průmysl rostlinářských 
genetických technologií, těžební, 
energetický, celulózový a papírenský, 
textilní, škrobárenský, potravinářský) 
vyvíjel nové výrobky a procesy, které 
odpovídají potřebám průmyslu a 
společnosti, a konkurenceschopné a 
zdokonalené alternativy založené na 
biotechnologiích k nahrazení zavedených 
výrobků a procesů; na straně druhé využít 
potenciál biotechnologií k odhalování, 
monitorování, prevenci a odstranění 
znečištění. To zahrnuje výzkum a inovace 
v oblasti enzymatických a metabolických 
pochodů, návrh biologických procesů, lepší 
fermentaci, předchozí a následné 
zpracování, pochopení dynamiky 
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zahrnovat rovněž vývoj prototypů za 
účelem posouzení realizovatelnosti 
vyvinutých výrobků a procesů z 
technického a ekonomického hlediska.

mikrobiálních společenství. To bude 
zahrnovat rovněž vývoj prototypů za 
účelem posouzení realizovatelnosti 
vyvinutých výrobků a procesů z 
technického a ekonomického hlediska.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1.4 – podbod 1.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cíl je dvojí: na straně jedné umožnit, aby 
evropský průmysl (např. chemický, 
zdravotnický, těžební, energetický, 
celulózový a papírenský, textilní, 
škrobárenský, potravinářský) vyvíjel nové 
výrobky a procesy, které odpovídají 
potřebám průmyslu a společnosti, a 
konkurenceschopné a zdokonalené 
alternativy založené na biotechnologiích k 
nahrazení zavedených výrobků a procesů; 
na straně druhé využít potenciál 
biotechnologií k odhalování, monitorování, 
prevenci a odstranění znečištění. To 
zahrnuje výzkum a inovace v oblasti 
enzymatických a metabolických pochodů, 
návrh biologických procesů, lepší 
fermentaci, předchozí a následné 
zpracování, pochopení dynamiky 
mikrobiálních společenství. To bude 
zahrnovat rovněž vývoj prototypů za 
účelem posouzení realizovatelnosti 
vyvinutých výrobků a procesů z 
technického a ekonomického hlediska.

Cíl je dvojí: umožnit, aby evropský 
průmysl (např. chemický, zdravotnický, 
těžební, energetický, celulózový a 
papírenský, textilní, škrobárenský průmysl 
a odvětví produkce plodin a zpracování 
potravin) vyvíjel nové výrobky a procesy, 
které odpovídají potřebám zemědělství, 
rybolovu, průmyslu a společnosti, a 
konkurenceschopné a zdokonalené 
alternativy založené na biotechnologiích k 
nahrazení zavedených výrobků a procesů; 
kromě toho je cílem využít potenciál 
biotechnologií k odhalování, monitorování, 
prevenci a odstranění znečištění. To 
zahrnuje výzkum a inovace v oblasti 
enzymatických a metabolických pochodů, 
návrh biologických procesů, lepší 
fermentaci, předchozí a následné 
zpracování, pochopení dynamiky 
mikrobiálních společenství. To bude 
zahrnovat rovněž vývoj prototypů za 
účelem posouzení realizovatelnosti 
vyvinutých výrobků a procesů z 
technického a ekonomického hlediska.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité doplnit biotechnologii produkce plodin stejně jako zemědělství a akvakultury. 
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Pozměňovací návrh 102
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1.4 – podbod 1.4.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulární nástroje) 
zajišťující vedoucí postavení a konkurenční 
výhodu v řadě hospodářských odvětví. To 
zahrnuje aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
vlastnostmi a aplikací překračujících 
konveční alternativy, umožnění 
přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace 
a podpora vývoje biotechnologických 
řešení v oblasti zdravotní péče (např. 
diagnostika, biologické materiály, 
biolékařské přístroje).

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je genomika, metagenomika, 
rostlinářské a zemědělské nástroje, 
proteomika, molekulární nástroje) 
zajišťující vedoucí postavení a konkurenční 
výhodu v řadě hospodářských odvětví. To 
zahrnuje aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
vlastnostmi a aplikací překračujících 
konveční alternativy, umožnění 
přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace 
a podpora vývoje biotechnologických 
řešení v oblasti zdravotní péče (např. 
diagnostika, biologické materiály, 
biolékařské přístroje).

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1.4 – podbod 1.4.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulární nástroje) 
zajišťující vedoucí postavení a konkurenční 
výhodu v řadě hospodářských odvětví. To 
zahrnuje aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
vlastnostmi a aplikací překračujících 

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulární nástroje) 
zajišťující vedoucí postavení a konkurenční 
výhodu v řadě hospodářských odvětví. To 
zahrnuje aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
vlastnostmi a aplikací překračujících 
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konveční alternativy, umožnění 
přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace 
a podpora vývoje biotechnologických 
řešení v oblasti zdravotní péče (např. 
diagnostika, biologické materiály, 
biolékařské přístroje).

konveční alternativy, umožnění 
přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace 
a podpora vývoje biotechnologických 
řešení v oblasti zdravotní péče (např. 
diagnostika, biologické materiály, 
biolékařské přístroje). Přednostní podpora 
by měla být věnována novým 
diagnostickým metodám, kde pro 
příslušné pacienty existuje, nebo je 
pravděpodobné, že bude existovat, 
prevence nebo diagnóza. 

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1.4 – podbod 1.4.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulární nástroje) 
zajišťující vedoucí postavení a konkurenční 
výhodu v řadě hospodářských odvětví. To 
zahrnuje aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
vlastnostmi a aplikací překračujících 
konveční alternativy, umožnění 
přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace 
a podpora vývoje biotechnologických 
řešení v oblasti zdravotní péče (např. 
diagnostika, biologické materiály, 
biolékařské přístroje).

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je systémová biologie, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika,
molekulární nástroje) zajišťující vedoucí 
postavení a konkurenční výhodu v řadě 
hospodářských odvětví. To zahrnuje 
aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
vlastnostmi a aplikací překračujících 
konveční alternativy, umožnění 
přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace 
a podpora vývoje biotechnologických 
řešení v oblasti zdravotní péče (např. 
farmaceutická diagnostika, biologické 
materiály, biolékařské přístroje, zdravější 
rostliny a zvířata pro zdravější výživu).

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1.5 – podbod 1.5.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Snížení spotřeby energie a emisí CO2 
vývojem a zaváděním udržitelných 
stavebních technologií, prováděním a 
reprodukcí opatření pro větší využívání 
energeticky účinných systémů a materiálů 
v nových, rekonstruovaných a dodatečně 
vybavených budovách. Klíčem při řešení
problému spojeného s přechodem na 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie 
v Evropě do roku 2020 a dosažením 
energeticky účinného dálkového vytápění 
zapojením široké škály zúčastněných stran 
jsou aspekty životního cyklu a rostoucí 
význam koncepcí „navrhni, postav, 
provozuj“.

Zvýšení energetické účinnosti a snížení 
emisí CO2 vývojem a zaváděním 
udržitelných stavebních technologií, 
prováděním a reprodukcí opatření pro větší 
využívání energeticky účinných systémů a 
materiálů v nových, rekonstruovaných a 
dodatečně vybavených budovách. Klíčem 
při řešení problému spojeného s přechodem 
na budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie v Evropě do roku 2020 a 
dosažením energeticky účinného 
dálkového vytápění zapojením široké škály 
zúčastněných stran jsou aspekty životního 
cyklu a rostoucí význam koncepcí 
„navrhni, postav, provozuj“.

Or. it

Pozměňovací návrh 106
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1.5 – podbod 1.5.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zpracovatelských odvětví, jako jsou 
chemické látky, celulóza a papír, sklo nebo 
neželezné kovy a ocel, výrazným zvýšením 
účinného využívání zdrojů a energetické 
účinnosti a snížením dopadu těchto 
průmyslových činností na životní prostředí. 
Pozornost se zaměří na vývoj a ověření 
základních technologií pro inovativní látky, 
materiály a technologická řešení pro 
výrobky a procesy s nízkými emisemi 
uhlíku a méně energeticky náročné procesy 

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zpracovatelských odvětví, jako jsou 
chemické látky, celulóza a papír, sklo nebo 
neželezné kovy a ocel, výrazným zvýšením 
účinného využívání zdrojů a energetické 
účinnosti za přijatelných nákladů a 
snížením dopadu těchto průmyslových 
činností na životní prostředí. Pozornost se 
zaměří na vývoj a ověření základních 
technologií pro inovativní látky, materiály 
a technologická řešení pro výrobky a 
procesy s nízkými emisemi uhlíku a méně 
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a služby v celém hodnotovém řetězci, 
jakož i přijetí výrobních technologií 
a postupů s mimořádně nízkými emisemi 
uhlíku k dosažení konkrétního omezení 
emisí skleníkových plynů.

energeticky náročné procesy a služby v 
celém hodnotovém řetězci, jakož i přijetí 
výrobních technologií a postupů s 
mimořádně nízkými emisemi uhlíku 
k dosažení konkrétního omezení emisí 
skleníkových plynů.

Or. it

Pozměňovací návrh 107
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1.5 – podbod 1.5.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zpracovatelských odvětví, jako jsou 
chemické látky, celulóza a papír, sklo nebo 
neželezné kovy a ocel, výrazným zvýšením 
účinného využívání zdrojů a energetické 
účinnosti a snížením dopadu těchto 
průmyslových činností na životní prostředí. 
Pozornost se zaměří na vývoj a ověření
základních technologií pro inovativní látky, 
materiály a technologická řešení pro 
výrobky a procesy s nízkými emisemi 
uhlíku a méně energeticky náročné procesy 
a služby v celém hodnotovém řetězci, 
jakož i přijetí výrobních technologií 
a postupů s mimořádně nízkými emisemi 
uhlíku k dosažení konkrétního omezení 
emisí skleníkových plynů.

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zpracovatelských odvětví, jako jsou 
chemické látky, celulóza a papír, 
stavebnictví, sklo nebo neželezné kovy a 
ocel, výrazným zvýšením účinného 
využívání zdrojů a energetické účinnosti a 
snížením dopadu těchto průmyslových 
činností na životní prostředí. Pozornost se 
zaměří na vývoj a ověření základních 
technologií pro inovativní látky, materiály 
a technologická řešení pro výrobky a 
procesy s nízkými emisemi uhlíku a méně 
energeticky náročné procesy a služby v 
celém hodnotovém řetězci, jakož i přijetí 
výrobních technologií a postupů s 
mimořádně nízkými emisemi uhlíku 
k dosažení konkrétního omezení emisí 
skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Richard Seeber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 1.5 a (nový)



PE492.557v01-00 34/46 AM\905948CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.5a. Ekologická inovace
1.5.1 Specifické cíle ekologické inovace 
Specifickým cílem ekologické inovace je 
podporovat inovativní evropský průmysl a 
inovativní obec, které cíleně vytvářejí nové 
produkty, procesy a služby zajišťující 
ekologický růst a přínos pro životní 
prostředí a které mají celosvětově vedoucí 
postavení. Cílem je zlepšit účinnost 
využívání zdrojů, omezit dopad na životní 
prostředí, zabránit znečištění (vod) nebo 
dosáhnout účinnějšího, hospodárnějšího 
a odpovědnějšího využívání přírodních 
zdrojů. 
1.5.2 Odůvodnění a přidaná hodnota Unie
Přední postavení v odvětví ekologických 
inovací bude mít za následek zlepšení 
vlivu na životní prostředí a odolnost 
celého hospodářství, které bude zároveň 
hospodárné a přínosné pro podniky a 
společnost jako celek – od obyvatel 
venkova po občany měst. Světový trh 
(2020) pro ekoprůmysl se rychle rozšiřuje 
a toto odvětví podnikání v EU již rychle 
narůstá: Ekoprůmysl v EU má často 
celosvětově vedoucí postavení. Program 
Horizont 2020 musí z této skutečnosti 
vycházet. Ekologické inovace musí 
pronikat do všech odvětví hospodářství a 
společnosti a vytvářet základ významné 
konkurenční výhody pro Evropu, aby byla 
schopna čelit výzvě udržitelnosti. 
Ekologické inovace proto představují 
jednu z klíčových základních technologií. 
Ekoprůmysl se vyznačuje značným 
počtem malých a středních podniků. Tyto 
podniky vytvářejí přibližně polovinu všech 
pracovních míst. Partnerství malých a 
středních podniků s většími průmyslovými 
partnery proto musí sehrávat stále větší 
úlohu při inovacích nových technologií a 
řešení a jejich realizaci. 
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Hlavní zdroj inovací tvoří rozhraní mezi 
ekologickými inovacemi a dalšími 
základními technologiemi, především IKT 
(sledování a snímání) a nanotechnologie. 
1.5.3 Hlavní rysy činností
Ekologickou inovaci představuje jakákoli 
forma inovace, která vede k významnému 
a prokazatelnému pokroku v dosahování 
cílů udržitelného rozvoje, nebo o tento 
pokrok usiluje, a to prostřednictvím 
omezení dopadu na životní prostředí, 
posílení odolnosti vůči environmentálním 
tlakům nebo dosažení účinnějšího a 
odpovědnějšího využívání přírodních 
zdrojů. 
Činnosti ekologických inovací se zaměřují 
na udržitelné inovace v rámci těchto 
oblastí: 
a) dodávky ekologické energie
b) energetická účinnost
c) účinnost materiálů
d) ekologická mobilita 
e) voda
f) odpady 

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 2.2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2.2. Kapitálový nástroj Netýká se českého znění. 

Or. it

Odůvodnění

Netýká se českého znění. 



PE492.557v01-00 36/46 AM\905948CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 110
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část II – bod 2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tento nástroj bude rovněž moci spolu s 
kapitálovým nástrojem pro růst v rámci 
programu pro konkurenceschopnost 
podniků a MSP poskytovat investice pro 
expanzivní a růstovou fázi (sem patří 
investice do finančních prostředků fondů s 
širokou investorskou základnou a soukromí 
institucionální a strategičtí investoři a 
rovněž vnitrostátní veřejné a poloveřejné 
finanční instituce). Ve druhém případě 
investice kapitálového nástroje programu 
Horizont 2020 nepřesáhnou 20 %
celkových investic EU s výjimkou případů 
fondů, které investují ve více fázích, kdy 
budou finanční prostředky kapitálového 
nástroje pro růst a kapitálového nástroje 
pro výzkum, vývoj a inovace poskytovány 
poměrně na základě investiční politiky 
fondů. Stejně jako kapitálový nástroj pro 
růst se kapitálový nástroj vyhýbá odkupu 
nebo přesunu kapitálu s cílem rozdělit 
nabytou společnost. Komise může s 
ohledem na měnící se tržní podmínky 
rozhodnout o změně 20% limitu.

Tento nástroj bude rovněž moci spolu s 
kapitálovým nástrojem pro růst v rámci 
programu pro konkurenceschopnost 
podniků a MSP poskytovat investice pro 
expanzivní a růstovou fázi (sem patří 
investice do finančních prostředků fondů s 
širokou investorskou základnou a soukromí 
institucionální a strategičtí investoři a 
rovněž vnitrostátní veřejné a poloveřejné 
finanční instituce). Ve druhém případě 
investice kapitálového nástroje programu 
Horizont 2020 nepřesáhnou 30 %
celkových investic EU s výjimkou případů 
fondů, které investují ve více fázích, kdy 
budou finanční prostředky kapitálového 
nástroje pro růst a kapitálového nástroje 
pro výzkum, vývoj a inovace poskytovány 
poměrně na základě investiční politiky 
fondů. Stejně jako kapitálový nástroj pro 
růst se kapitálový nástroj vyhýbá odkupu 
nebo přesunu kapitálu s cílem rozdělit 
nabytou společnost. Komise může s 
ohledem na měnící se tržní podmínky 
rozhodnout o změně 30% limitu.

Or. it

Pozměňovací návrh 111
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Účinná propagace zdraví podložená Účinná propagace zdraví podložená 
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náležitými důkazy předchází onemocnění, 
zlepšuje životní podmínky a je nákladově 
efektivní. Propagace zdraví a prevence 
nemocí závisí rovněž na pochopení faktorů 
ovlivňujících zdraví, na účinných 
nástrojích v oblasti prevence, jako je 
očkování, na účinném zdravotním dozoru 
a připravenosti a na účinných programech 
preventivních vyšetření.

náležitými důkazy předchází onemocnění, 
zlepšuje životní podmínky, omezuje 
zdravotní postižení, závislost a sociální 
vyloučení a je nákladově efektivní. 
Propagace zdraví a prevence nemocí závisí 
rovněž na pochopení faktorů ovlivňujících 
zdraví, na účinných nástrojích v oblasti 
prevence, jako je očkování, na účinném 
zdravotním dozoru a připravenosti a na 
účinných programech preventivních 
vyšetření.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Účinná propagace zdraví podložená 
náležitými důkazy předchází onemocnění, 
zlepšuje životní podmínky a je nákladově 
efektivní. Propagace zdraví a prevence 
nemocí závisí rovněž na pochopení faktorů 
ovlivňujících zdraví, na účinných 
nástrojích v oblasti prevence, jako je 
očkování, na účinném zdravotním dozoru 
a připravenosti a na účinných programech 
preventivních vyšetření.

Účinná propagace zdraví podložená 
náležitými důkazy předchází onemocnění, 
zlepšuje životní podmínky a je nákladově 
efektivní. Propagace zdraví a prevence 
nemocí závisí rovněž na pochopení faktorů 
ovlivňujících zdraví na molekulární 
úrovni, na účinných nástrojích v oblasti 
prevence, jako je očkování, na účinném 
zdravotním dozoru a připravenosti a na 
účinných programech preventivních 
vyšetření.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – odst. 1



PE492.557v01-00 38/46 AM\905948CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Účinná propagace zdraví podložená 
náležitými důkazy předchází onemocnění, 
zlepšuje životní podmínky a je nákladově 
efektivní. Propagace zdraví a prevence 
nemocí závisí rovněž na pochopení faktorů 
ovlivňujících zdraví, na účinných 
nástrojích v oblasti prevence, jako je 
očkování, na účinném zdravotním dozoru 
a připravenosti a na účinných programech 
preventivních vyšetření.

Účinná propagace zdraví podložená 
náležitými důkazy předchází onemocnění, 
zlepšuje životní podmínky a je nákladově 
efektivní. Propagace zdraví a prevence 
nemocí závisí rovněž na pochopení faktorů 
ovlivňujících zdraví, na výzkum primární 
a sekundární prevence, na účinných 
nástrojích v oblasti prevence, jako je 
očkování, na účinném zdravotním dozoru a 
připravenosti a na účinných programech 
preventivních vyšetření.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Christel Schaldemose

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Účinná propagace zdraví podložená 
náležitými důkazy předchází onemocnění, 
zlepšuje životní podmínky a je nákladově 
efektivní. Propagace zdraví a prevence 
nemocí závisí rovněž na pochopení faktorů 
ovlivňujících zdraví, na účinných 
nástrojích v oblasti prevence, jako je 
očkování, na účinném zdravotním dozoru a 
připravenosti a na účinných programech 
preventivních vyšetření.

Účinná propagace zdraví podložená 
náležitými důkazy předchází onemocnění, 
zlepšuje životní podmínky a je nákladově 
efektivní. Propagace zdraví a prevence 
nemocí závisí rovněž na pochopení faktorů 
ovlivňujících zdraví, včetně obezity, která 
je jednou z hlavních příčin chronických 
onemocnění, na účinných nástrojích v 
oblasti prevence, jako je očkování, na 
účinném zdravotním dozoru a 
připravenosti a na účinných programech 
preventivních vyšetření.

Or. da

Pozměňovací návrh 115
Alda Sousa
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Úspěšné snahy v oblasti prevence, 
zvládnutí a léčení nemocí, zdravotního 
postižení a omezené funkčnosti jsou 
založeny na základním pochopení jejich 
příčin, stádií a dopadů a rovněž faktorů, 
které ovlivňují dobré zdraví a životní 
podmínky. Nezbytné je rovněž účinné 
sdílení údajů a spojování těchto údajů s 
rozsáhlými kohortovými studiemi v 
reálném prostředí stejně jako převedení 
zjištění výzkumů do klinické praxe, 
zejména prováděním klinických zkoušek.

Úspěšné snahy v oblasti prevence, 
diagnózy, zvládnutí a léčení nemocí, 
zdravotního postižení a omezené 
funkčnosti jsou založeny na základním 
pochopení jejich příčin, stádií a dopadů 
a rovněž faktorů, které ovlivňují dobré 
zdraví a životní podmínky. Nezbytný je 
rovněž účinný sběr a sdílení údajů a 
spojování těchto údajů s rozsáhlými 
kohortovými studiemi v reálném prostředí 
stejně jako včasné převedení zjištění 
výzkumů do klinické praxe, zejména 
prováděním klinických zkoušek a 
podporou lékařského výzkumu 
zaměřeného na postdiagnostickou fázi 
nemoci a translačního výzkumu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 116
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Úspěšné snahy v oblasti prevence, 
zvládnutí a léčení nemocí, zdravotního 
postižení a omezené funkčnosti jsou 
založeny na základním pochopení jejich 
příčin, stádií a dopadů a rovněž faktorů, 
které ovlivňují dobré zdraví a životní 
podmínky. Nezbytné je rovněž účinné 
sdílení údajů a spojování těchto údajů s 
rozsáhlými kohortovými studiemi v 
reálném prostředí stejně jako převedení 
zjištění výzkumů do klinické praxe, 
zejména prováděním klinických zkoušek.

Úspěšné snahy v oblasti prevence, 
zvládnutí a léčení nemocí, zdravotního 
postižení a omezené funkčnosti jsou 
založeny na základním pochopení jejich 
příčin, stádií (např. molekulárních drah) a 
dopadů a rovněž faktorů, které ovlivňují 
dobré zdraví a životní podmínky. Nezbytné 
je rovněž účinné sdílení údajů a spojování 
těchto údajů s rozsáhlými kohortovými 
studiemi v reálném prostředí stejně jako 
převedení zjištění výzkumů do klinické 
praxe, zejména prováděním klinických 
zkoušek.



PE492.557v01-00 40/46 AM\905948CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Christel Schaldemose

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Úspěšné snahy v oblasti prevence, 
zvládnutí a léčení nemocí, zdravotního 
postižení a omezené funkčnosti jsou 
založeny na základním pochopení jejich 
příčin, stádií a dopadů a rovněž faktorů, 
které ovlivňují dobré zdraví a životní 
podmínky. Nezbytné je rovněž účinné 
sdílení údajů a spojování těchto údajů s 
rozsáhlými kohortovými studiemi v 
reálném prostředí stejně jako převedení 
zjištění výzkumů do klinické praxe, 
zejména prováděním klinických zkoušek.

Úspěšné snahy v oblasti prevence, 
zvládnutí a léčení nemocí, zdravotního 
postižení a omezené funkčnosti jsou 
založeny na základním pochopení jejich 
příčin, stádií a dopadů a rovněž faktorů, 
které ovlivňují dobré zdraví a životní 
podmínky. Nezbytné je rovněž účinné 
sdílení údajů, normalizované zpracovávání 
údajů a spojování těchto údajů s 
rozsáhlými kohortovými studiemi v 
reálném prostředí stejně jako převedení 
zjištění výzkumů do klinické praxe, 
zejména prováděním klinických zkoušek.

Or. da

Pozměňovací návrh 118
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Mezery ve výzkumu v oblasti infekčních 
nemocí, nemocí souvisejících s chudobou, 
vzácných a zanedbávaných nemocí je 
třeba řešit prostřednictvím výzkumu a 
inovací. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Mezery ve výzkumu v oblasti infekčních 
nemocí, nemocí souvisejících s chudobou 
a zanedbávaných nemocí je třeba řešit 
prostřednictvím výzkumu a inovací 
vedených potřebami pacientů. Podporou 
inovačních globálních partnerství za 
účelem rozvoje prevence, diagnostických, 
léčebných nástrojů a nástrojů 
telemedicíny je možné urychlit rozvoj 
vynikající vědy, přičemž Unie tímto 
způsobem může plnit své globální závazky. 

Or. sl

Pozměňovací návrh 120
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování 
v oblasti prevence a léčby k určení a 
podpoře šíření osvědčených postupů v 
odvětví zdravotní péče a na podporu 
integrované péče a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální a 

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování 
v oblasti prevence a léčby k určení a 
podpoře šíření osvědčených postupů v 
odvětví zdravotní péče a na podporu 
integrované péče a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální, 
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duševní pohody. ekonomické a duševní pohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování 
v oblasti prevence a léčby k určení a 
podpoře šíření osvědčených postupů v 
odvětví zdravotní péče a na podporu 
integrované péče a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální a 
duševní pohody.

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o urychlení rozhodování a 
zvýšení informovanosti v oblasti prevence 
a léčby nemocí k určení a podpoře šíření 
osvědčených postupů v odvětví zdravotní 
péče a na podporu integrované péče a 
využití technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální a 
duševní pohody.

Or. sl

Pozměňovací návrh 122
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Lepší pochopení faktorů ovlivňujících 
zdraví je nezbytné k poskytnutí důkazů pro 
účinnou propagaci zdraví a prevenci 
nemocí a umožní rovněž vypracování 

Lepší pochopení faktorů ovlivňujících 
zdraví je nezbytné k poskytnutí důkazů pro 
účinnou propagaci zdraví a prevenci 
nemocí a umožní rovněž vypracování 
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komplexních ukazatelů zdraví a dobrých 
životních podmínek v Unii. Prostudovány 
budou faktory související s prostředím 
a chováním (včetně životního stylu), 
socioekonomické a genetické faktory v 
nejširším smyslu. Koncepce budou 
zahrnovat dlouhodobou kohortovou studii 
a spojení s údaji získanými z výzkumu 
oblastí s příponou “-omika” a jinými 
metodami.

komplexních ukazatelů zdraví a dobrých 
životních podmínek v Unii. Prostudovány 
budou faktory související s prostředím 
a chováním (včetně životního stylu), 
socioekonomické (včetně prvků 
pracovních rizik) a genetické faktory v 
nejširším smyslu. Koncepce budou 
zahrnovat dlouhodobou kohortovou studii
a spojení s údaji získanými z výzkumu 
oblastí s příponou “-omika” a jinými 
metodami.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Antonyia Parvanova

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Lepší pochopení faktorů ovlivňujících 
zdraví je nezbytné k poskytnutí důkazů pro 
účinnou propagaci zdraví a prevenci 
nemocí a umožní rovněž vypracování 
komplexních ukazatelů zdraví a dobrých 
životních podmínek v Unii. Prostudovány 
budou faktory související s prostředím 
a chováním (včetně životního stylu), 
socioekonomické a genetické faktory v 
nejširším smyslu. Koncepce budou 
zahrnovat dlouhodobou kohortovou studii 
a spojení s údaji získanými z výzkumu 
oblastí s příponou “-omika” a jinými 
metodami.

Lepší pochopení faktorů ovlivňujících 
zdraví je nezbytné k poskytnutí důkazů pro 
účinnou propagaci zdraví a prevenci 
nemocí a umožní rovněž vypracování 
komplexních ukazatelů zdraví a dobrých 
životních podmínek v Unii. Prostudovány 
budou faktory související s prostředím 
a chováním (včetně životního stylu), 
socioekonomické a genetické faktory v 
nejširším smyslu, společně s krátkodobým 
a dlouhodobým dopadem a s přínosy 
opatření v oblasti veřejného zdraví. 
Koncepce budou zahrnovat dlouhodobou 
kohortovou studii a spojení s údaji 
získanými z výzkumu oblastí s příponou “-
omika” a jinými metodami.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Vittorio Prodi
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Lepší pochopení životního prostředí jako 
faktoru ovlivňujícího zdraví bude 
vyžadovat zejména integrované
molekulární biologické, epidemiologické a 
toxikologické koncepce k ověření vztahů 
mezi zdravím a životním prostředím, 
včetně studií týkajících se mechanismu 
působení chemických látek, kombinované 
expozice znečištění a jiným zátěžovým 
faktorům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem, integrované 
toxikologické zkoušky a rovněž alternativy 
testování na zvířatech. Jsou zapotřebí 
inovativní přístupy k posuzování expozice 
využívající biomarkery nové generace 
založené na oblastech s příponou „-omika“ 
a epigenetice, biomonitorování člověka, 
posouzení osobní expozice a modelování 
za účelem pochopení kombinované, 
kumulativní a nově vznikající expozice se 
začleněním sociálně-ekonomických faktorů 
a faktorů souvisejících s chováním. 
Podporovány budou rovněž lepší vazby s 
environmentálními údaji s využitím 
zdokonalených informačních systémů.

Lepší pochopení životního prostředí jako 
faktoru ovlivňujícího zdraví bude 
vyžadovat zejména integrovaný výzkum 
v oblasti lidského zdraví, bezpečnostní 
testování a posouzení rizik, (které 
nakonec nahradí využívání zvířat), 
molekulární biologické, epidemiologické a 
toxikologické koncepce k ověření vztahů 
mezi zdravím a životním prostředím a 
vysvětlení souvislosti mezi lidskými 
nemocemi a toxicitou, včetně studií 
týkajících se mechanismu působení 
chemických látek, kombinované expozice 
znečištění a jiným zátěžovým faktorům 
souvisejícím s životním prostředím a 
klimatem, integrované toxikologické 
zkoušky a rovněž alternativy testování na 
zvířatech. Jsou zapotřebí inovativní 
přístupy k posuzování expozice využívající 
z hlediska člověka významné biomarkery 
nové generace založené na oblastech s 
příponou „-omika“ a epigenetice, 
biomonitorování člověka, posouzení 
osobní expozice a modelování za účelem 
pochopení kombinované, kumulativní a 
nově vznikající expozice se začleněním 
sociálně-ekonomických faktorů a faktorů 
souvisejících s chováním. Podporovány 
budou rovněž lepší vazby s 
environmentálními údaji s využitím 
zdokonalených informačních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Christel Schaldemose

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Lepší pochopení životního prostředí jako 
faktoru ovlivňujícího zdraví bude 
vyžadovat zejména integrované 
molekulární biologické, epidemiologické a 
toxikologické koncepce k ověření vztahů 
mezi zdravím a životním prostředím, 
včetně studií týkajících se mechanismu 
působení chemických látek, kombinované 
expozice znečištění a jiným zátěžovým 
faktorům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem, integrované 
toxikologické zkoušky a rovněž alternativy 
testování na zvířatech. Jsou zapotřebí 
inovativní přístupy k posuzování expozice 
využívající biomarkery nové generace 
založené na oblastech s příponou „-omika“ 
a epigenetice, biomonitorování člověka, 
posouzení osobní expozice a modelování 
za účelem pochopení kombinované, 
kumulativní a nově vznikající expozice se 
začleněním sociálně-ekonomických faktorů 
a faktorů souvisejících s chováním. 
Podporovány budou rovněž lepší vazby s 
environmentálními údaji s využitím 
zdokonalených informačních systémů.

Lepší pochopení životního prostředí jako 
faktoru ovlivňujícího zdraví bude 
vyžadovat zejména integrované 
molekulární biologické, epidemiologické a 
toxikologické koncepce k ověření vztahů 
mezi zdravím a životním prostředím, 
včetně studií týkajících se látek, které jsou 
používány ve spotřebitelských produktech 
a potravinách a které vyvolávají poruchy 
žláz s vnitřní sekrecí, a mechanismu 
působení chemických látek, kombinované 
expozice znečištění a jiným zátěžovým 
faktorům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem, integrované 
toxikologické zkoušky a rovněž alternativy 
testování na zvířatech. Jsou zapotřebí 
inovativní přístupy k posuzování expozice 
využívající biomarkery nové generace 
založené na oblastech s příponou „-omika“ 
a epigenetice, biomonitorování člověka, 
posouzení osobní expozice a modelování 
za účelem pochopení kombinované, 
kumulativní a nově vznikající expozice se 
začleněním sociálně-ekonomických faktorů 
a faktorů souvisejících s chováním. 
Podporovány budou rovněž lepší vazby s 
environmentálními údaji s využitím 
zdokonalených informačních systémů.

Or. da

Pozměňovací návrh 126
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Takto lze posoudit stávající a plánované 
politiky a programy a poskytnout 
politickou podporu. Podobně lze rozvíjet 
lepší behaviorální intervence, preventivní a 

Takto lze posoudit stávající a plánované 
politiky a programy a poskytnout 
politickou podporu. Podobně lze rozvíjet 
lepší behaviorální intervence, preventivní a 
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vzdělávací programy, včetně programů 
týkajících se zdravotní gramotnosti 
v oblasti stravování, očkování a jiných 
intervencí v rámci primární péče.

vzdělávací programy, včetně programů 
týkajících se zdravotní gramotnosti v 
oblasti stravování, očkování a jiných 
intervencí v rámci primární péče. Podobně 
lze rozvíjet zdraví ve všech politikách 
(jako např. politikách v oblasti životního 
prostředí a pracovišť) s cílem co nejvíce 
omezit rizikové faktory. 

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Antonyia Parvanova

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Takto lze posoudit stávající a plánované 
politiky a programy a poskytnout 
politickou podporu. Podobně lze rozvíjet 
lepší behaviorální intervence, preventivní a 
vzdělávací programy, včetně programů 
týkajících se zdravotní gramotnosti v 
oblasti stravování, očkování a jiných 
intervencí v rámci primární péče.

Takto lze posoudit stávající a plánované 
politiky a programy a poskytnout 
politickou podporu. Podobně lze rozvíjet 
lepší behaviorální intervence, preventivní a 
vzdělávací programy, včetně programů 
týkajících se zdravotní gramotnosti, 
zejména v oblasti stravování, očkování a 
jiných intervencí v rámci primární péče.

Or. en


