
AM\906315CS.doc PE492.608v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2011/0401(COD)

25. 6. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
155 - 269

Návrh stanoviska
Cristian Silviu Buşoi
(PE487.915v01-00)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 –
rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)

Návrh nařízení
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – COM(2011)0809(COD))



PE492.608v01-00 2/67 AM\906315CS.doc

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\906315CS.doc 3/67 PE492.608v01-00

CS

Pozměňovací návrh 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – záhlaví 1 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Věda pro společnost a se společností 
umožňuje vzájemné působení všech 
subjektů ve společnosti v inovačním cyklu 
a zvyšuje kvalitu, relevantnost, 
přijatelnost a udržitelnost výsledků 
inovací začleněním zájmů a hodnot 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nový nástroj: provádění jasného 
programu, jehož cílem je přenos vědy, 
výzkumu a inovací do obsahu vzdělávání 
na všech úrovních, a přizpůsobení 
technologií pro užívání.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část II. Priorita „Vedoucí postavení v průmyslu“ – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

a) Vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích je cíl, který 
poskytne specializovanou podporu pro 
výzkum, vývoj a demonstrace v oblasti 
IKT, nanotechnologií, ekologických 
inovací, vyspělých materiálů, 
biotechnologie, vyspělé výroby a 
zpracování a vesmíru. Důraz se bude klást 
na interakce a sbližování napříč různými 
technologiemi a mezi nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část II. Priorita „Vedoucí postavení v průmyslu“ – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP, který 
může vést k tomu, že MSP bude určeno 
přibližně 15 % celkových spojených 
rozpočtů na všechny specifické cíle týkající 
se společenských výzev a na specifický cíl 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

Program Horizont 2020 bude uplatňovat 
integrovaný přístup k účasti MSP, který 
může vést k tomu, že MSP bude určeno 
přibližně 30 % celkových spojených 
rozpočtů na všechny specifické cíle týkající 
se společenských výzev a na specifický cíl 
„vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

Or. it

Odůvodnění

Podnítit větší účast MSP v rámcovém programu, než navrhuje Komise, je strategicky důležité. 

Pozměňovací návrh 159
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III. Priorita „Společenské výzvy“ – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum a 
biohospodářství;

b) zajišťování potravin, kvalita a 
bezpečnost, udržitelné zemědělství, mořský 
a námořní výzkum a biohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III. Priorita „Společenské výzvy“ – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny;

e) oblast klimatu, životní prostředí, účinné 
využívání zdrojů a ochrana a udržitelné 
využívání surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část III. Priorita „Společenské výzvy“ – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny;

e) oblast klimatu, vodní hospodářství, 
účinné využívání zdrojů a suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III. Priorita „Společenské výzvy“ – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny;

e) oblast klimatu a vody, účinné využívání 
zdrojů a suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část III. Priorita „Společenské výzvy“ – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) kultura a nehmotné oblasti znalostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh nařízení
Příloha I – část III. Priorita „Společenské výzvy“ – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) inteligentní města a kulturní dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III. Priorita „Společenské výzvy“ – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každý společenský problém budou 
transparentním a participativním 
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způsobem stanoveny výzkumné priority a 
cíle na základě vyváženého zapojení 
jednotlivých subjektů, včetně vědecké 
obce, výzkumných pracovníků (i z malých 
výzkumných organizací), veřejného 
sektoru, soukromého sektoru a zejména 
MSP, organizací občanské společnosti a 
podle potřeby i dalších zúčastněných 
stran. Komise především vytvoří zvláštní 
platformy pro dialog mezi občany a 
organizacemi občanské společnosti a 
subjekty v oblasti výzkumu o výzkumných 
prioritách v rámci společenských
problémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část III. Priorita „Společenské výzvy“ – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy. Kromě toho se podpůrný rozvoj 
těchto oborů podpoří v rámci specifického 
cíle „inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

V rámci řešení všech výzev tvoří nedílnou 
součást činností společenské a humanitní 
vědy a integrace občanské společnosti. 
Kromě toho se podpůrný rozvoj těchto 
oborů podpoří v rámci specifického cíle 
„inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění“. Podpora se rovněž 
zaměří na poskytování jasných důkazů pro 
tvorbu politiky na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni i na úrovni Unie. 
S ohledem na globální povahu mnoha 
výzev je nedílnou součástí každé výzvy 
strategická spolupráce s třetími zeměmi. 
Vedle toho se průřezová podpora pro 
mezinárodní spolupráci poskytne v rámci 
specifického cíle „inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 167
Anna Záborská

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 1.3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vědecká rada ERV nepřetržitě sleduje 
operace ERV a zvažuje, jak nejlépe 
dosáhnout jejích cílů prostřednictvím 
grantových systémů, které zdůrazňují 
jasnost, stabilitu a jednoduchost jak pro 
žadatele, tak při jejich uplatňování a řízení, 
a případně jak nejlépe reagovat na nově 
vznikající potřeby. Usiluje o zachování a 
další vylepšení systému ERV pro vzájemné 
hodnocení, který je na světové úrovni a 
zakládá se na transparentním, spravedlivém 
a nestranném nakládání s návrhy, aby mohl 
rozpoznávat průlomovou vědeckou 
excelenci a talent bez ohledu na pohlaví,
státní příslušnost nebo věk výzkumného 
pracovníka. Konečně ERV i nadále provádí 
vlastní strategické studie, aby se připravila 
na své činnosti a podporovala je, aby 
zachovala úzké kontakty s vědeckou obcí a 
dalšími zúčastněnými stranami a dohlížela 
na to, aby její činnosti doplňovaly výzkum 
prováděný na jiných úrovních.

netýká se českého znění

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 2.1 – úvodní odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je podpořit zcela nové 
technologie prostřednictvím zkoumání 
nových a vysoce rizikových myšlenek 
postavených na vědeckých základech. 
Záměrem je rozpoznat a využít příležitosti 

Specifickým cílem je podpořit zcela nové 
technologie prostřednictvím zkoumání 
nových a vysoce rizikových myšlenek 
postavených na vědeckých základech, 
včetně širšího chápání lidských chorob a 
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s dlouhodobým přínosem pro občany, 
hospodářství a společnost, a to zajištěním 
pružné podpory výzkumu orientovaného na 
cíle a na mezioborovou spolupráci 
v různém rozsahu a zaváděním inovačních 
výzkumných postupů.

toxicity a humánní aplikace buněčných, 
genomických a počítačových nástrojů a 
technologií v oblasti strategií výzkumu a 
posouzení rizik v EU, přičemž záměrem je 
rozpoznat a využít příležitosti 
s dlouhodobým přínosem pro občany, 
hospodářství a společnost, a to zajištěním 
pružné podpory výzkumu orientovaného na 
cíle a na mezioborovou spolupráci 
v různém rozsahu a zaváděním inovačních 
výzkumných postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 2.3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Podporou neotřelých myšlenek („FET 
Open“) FET podpoří počáteční výzkum 
v oblasti vědy a techniky zkoumající nové 
základy pro zcela nové budoucí 
technologie tím, že zpochybní současná
paradigmata a vydá se do neznámých 
oblastí. Proces výběru zdola nahoru široce 
otevřený všem myšlenkám v oblasti 
výzkumu vytvoří rozmanité portfolio 
cílených projektů. Klíčové bude včasné 
odhalení nových slibných oblastí, událostí 
a tendencí spolu s přilákáním nových 
aktérů v oblasti výzkumu a inovací, kteří 
mají vysoký potenciál.

a) Podporou neotřelých myšlenek („FET 
Open“) FET podpoří počáteční výzkum 
v oblasti vědy a techniky zkoumající nové 
základy pro zcela nové budoucí 
technologie tím, že zpochybní současná 
paradigmata, jako je používání zvířat ve 
výzkumu v oblasti biomedicíny nebo pro 
testování negativního vlivu chemických 
látek na lidské zdraví, a vydá se do 
neznámých oblastí. Proces výběru zdola 
nahoru široce otevřený všem myšlenkám 
v oblasti výzkumu vytvoří rozmanité 
portfolio cílených projektů. Klíčové bude 
včasné odhalení nových slibných oblastí, 
událostí a tendencí spolu s přilákáním 
nových aktérů v oblasti výzkumu a inovací, 
kteří mají vysoký potenciál.

Or. en

Odůvodnění

Výzkum v rámci EU by měl podporovat posun v modelu biomedicínského výzkumu a testování 
toxicity tak, aby byl méně závislý na zkouškách na zvířatech, směrem k modernímu testování 
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toxicity, které odpovídá 21. století. Pokroky v molekulární biologii, biotechnologii a jiných 
oblastech vydláždí cestu podstatnému zlepšení toho, jak vědci mohou vyhodnocovat zdravotní 
rizika vyvolaná potenciálně toxickými chemikáliemi. Tyto pokroky mohou testování zrychlit, 
zlevnit a díky nim se může testování přímo týkat expozice člověka.

Pozměňovací návrh 170
Anna Záborská

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže se má Evropa vyrovnat svým 
konkurentům v oblasti výzkumu a inovací, 
musí přilákat více mladých žen a mužů, 
kteří by se věnovali kariéře ve výzkumu, a 
poskytovat vysoce atraktivní příležitosti a 
prostředí pro výzkum a inovace. 
Nejtalentovanější jednotlivci z Evropy i 
odjinud by měli na Evropu pohlížet jako na 
prvotřídní místo pro práci. Rovnost žen a 
mužů, vysoce kvalitní a spolehlivé 
zaměstnání a pracovní podmínky a také 
uznání jsou rozhodující aspekty, které je 
nutné důsledně zajišťovat v celé Evropě.

Jestliže se má Evropa vyrovnat svým 
konkurentům v oblasti výzkumu a inovací, 
musí přilákat více mladých žen a mužů, 
kteří by se věnovali kariéře ve výzkumu, a 
poskytovat vysoce atraktivní příležitosti a 
prostředí pro výzkum a inovace. 
Nejtalentovanější jednotlivci z Evropy i 
odjinud by měli na Evropu pohlížet jako na 
prvotřídní místo pro práci. Rovné 
příležitosti žen a mužů ve výzkumu, vysoce 
kvalitní a spolehlivé zaměstnání a pracovní 
podmínky a také uznání jsou rozhodující 
aspekty, které je nutné důsledně zajišťovat 
v celé Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Anna Záborská

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tuto výzvu nelze řešit jen pomocí 
samotného financování ze strany Unie, ani 
ji nemohou řešit jednotlivé členské státy. 
Ačkoli členské státy zavedly reformy, aby 
zlepšily své instituce terciárního 
vzdělávání a modernizovaly své systémy 

Tuto výzvu nelze řešit jen pomocí 
samotného financování ze strany Unie, ani 
ji nemohou řešit jednotlivé členské státy. 
Ačkoli členské státy zavedly reformy, aby 
zlepšily své instituce terciárního 
vzdělávání a modernizovaly své systémy 
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odborné přípravy, pokrok v rámci Evropy 
je stále nerovnoměrný a mezi jednotlivými 
zeměmi existují velké rozdíly. Celkově se 
dá říci, že vědecká a technologická 
spolupráce mezi veřejným a soukromým 
sektorem zůstává v Evropě obecně slabá. 
Totéž platí pro rovnost žen a mužů a pro 
snahu přilákat studenty a výzkumné 
pracovníky z oblastí mimo EVP. 
V současnosti je přibližně 20 % 
doktorandů v Unii občany třetích zemí, 
zatímco ve Spojených státech amerických 
je doktorandů ze zahraničí kolem 35 %. 
Pro urychlení změny v této oblasti je na 
úrovni Unie nutný strategický přístup, 
který překračuje státní hranice. 
Financování ze strany Unie má zásadní 
význam pro vytvoření pobídek a podpory 
pro nezbytné strukturální reformy.

odborné přípravy, pokrok v rámci Evropy 
je stále nerovnoměrný a mezi jednotlivými 
zeměmi existují velké rozdíly. Celkově se 
dá říci, že vědecká a technologická 
spolupráce mezi veřejným a soukromým 
sektorem zůstává v Evropě obecně slabá. 
Totéž platí pro rovné příležitosti žen a 
mužů ve výzkumu a pro snahu přilákat 
studenty a výzkumné pracovníky obojího 
pohlaví z oblastí mimo EVP. V současnosti 
je přibližně 20 % doktorandů v Unii 
občany třetích zemí, zatímco ve Spojených 
státech amerických je doktorandů ze 
zahraničí kolem 35 %. Pro urychlení 
změny v této oblasti je na úrovni Unie 
nutný strategický přístup, který překračuje 
státní hranice. Financování ze strany Unie 
má zásadní význam pro vytvoření pobídek 
a podpory pro nezbytné strukturální 
reformy.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3.3 – písm. a – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi klíčové činnosti patří zajištění 
vynikající a inovativní odborné přípravy 
výzkumným pracovníkům na počátku 
profesní dráhy na postgraduální úrovni 
prostřednictvím mezioborových projektů 
nebo doktorských programů, do kterých 
jsou zapojeny vysoké školy, výzkumné 
instituce, podniky, MSP a další 
socioekonomické skupiny z různých zemí. 
Výsledkem budou lepší profesní vyhlídky 
pro mladé výzkumné pracovníky 
absolvující postgraduální studium, a to jak 
ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Mezi klíčové činnosti patří zajištění 
vynikající a inovativní odborné přípravy 
výzkumným pracovníkům na počátku 
profesní dráhy na postgraduální úrovni 
prostřednictvím mezioborových projektů 
nebo doktorských programů, do kterých 
jsou zapojeny vysoké školy, výzkumné 
instituce, podniky, MSP a další 
socioekonomické skupiny z různých zemí. 
V rámci celkové dohodnuté hostitelské sítě 
a objemu finančních prostředků na 
projekt bude možná plná flexibilita, co se 
týče délky trvání, hostitelské instituce a 
počtu stážistů. Výsledkem budou lepší 
profesní vyhlídky pro mladé výzkumné 
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pracovníky absolvující postgraduální 
studium, a to jak ve veřejném, tak i 
v soukromém sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 4.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.3a. Vytvoření databáze týkající se 
výsledků výzkumu a inovací
Cílem bude vytvořit a zpřístupnit databázi 
výsledků výzkumu a inovací. Tento proces 
bude otevřený pro mezinárodní 
spolupráci. Výzkumné skupiny a podniky 
budou do této databáze dodávat obsah 
s cílem napomoci odstartování trhu 
s inovacemi a spoluprací a podněcovat 
setkávání možných partnerů.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1 – úvodní odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je udržet si a rozvíjet 
celosvětové vedoucí postavení 
v základních technologiích a vesmírném 
výzkumu a inovacích, o něž se opírá 
konkurenceschopnost v řadě stávajících a 
vznikajících průmyslových a dalších 
odvětví.

Specifickým cílem je udržet si a rozvíjet 
celosvětové vedoucí postavení 
v základních technologiích a vesmírném 
výzkumu a inovacích, o něž se opírá 
konkurenceschopnost v řadě stávajících a 
vznikajících průmyslových a dalších 
odvětví, včetně vedoucího postavení 
prostřednictvím financování výzkumu 
v oblasti zdravotnictví s cílem urychlit 



AM\906315CS.doc 13/67 PE492.608v01-00

CS

příslušný výzkum týkající se člověka, jako
jsou tzv. „-omiky“, počítačové a další 
inovační nástroje a technologie bez 
použití zvířat s cílem dále stanovit postup 
lidských chorob jako základ vývoje a 
bezpečného zkoušení léčiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Globální obchodní prostředí se rychle mění 
a cíle Evropy 2020 týkající se 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění představují pro 
evropský průmysl výzvy a příležitosti. 
Evropa potřebuje urychlit inovace a 
zároveň přeměnit nashromážděné znalosti 
tak, aby se podpořily a zdokonalily 
stávající produkty, služby a trhy a aby 
vznikly nové. Inovace by se měly využívat 
v co nejširším smyslu, jít za hranice 
technologie a zahrnovat obchodní, 
organizační a sociální hlediska.

Globální obchodní prostředí se rychle mění 
a cíle Evropy 2020 týkající se 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění představují pro 
evropský průmysl výzvy a příležitosti. 
Evropa potřebuje urychlit inovace a 
zároveň přeměnit nashromážděné znalosti 
tak, aby se podpořily a zdokonalily kvalitu
a udržitelnost stávajících produktů, služeb 
a trhů a aby vznikly nové. Inovace by se 
měly využívat v co nejširším smyslu, jít za 
hranice technologie a zahrnovat obchodní, 
organizační a sociální hlediska.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti v rámci cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ budou vycházet především 

Činnosti v rámci cíle „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ budou vycházet především 
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z výzkumných a inovačních programů 
určených průmyslem a podniky společně 
s výzkumnou obcí a budou silně zaměřeny 
na zvýšení investic soukromého sektoru.

z výzkumných a inovačních programů 
určených společně s průmyslem a podniky 
společně s výzkumnou obcí a dalšími 
organizacemi zúčastněných stran, jako
jsou organizace občanské společnosti. 
Cílem těchto činností budou nejen obecné 
potřeby a zájmy v konkrétním odvětví, ale 
i podpora provádění politických cílů 
v těchto konkrétních odvětvích. Tyto 
činnosti budou silně zaměřeny na zvýšení 
investic soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1 – odst. 8 „Integrovaný přístup ke klíčovým technologiím“

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy22. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci a 
účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví atd.). Četné 
interakce klíčových technologií a 
základních technologií se tudíž využijí 
pružným způsobem jako důležitý zdroj 

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy a ekologické inovace22. Tyto 
víceoborové, znalostní technologie náročné 
na kapitál se dotýkají mnoha různých 
odvětví a jsou základem pro značnou 
konkurenční výhodu evropského průmyslu. 
Sjednocený přístup podporující spojování, 
konvergenci a účinek vzájemného 
obohacování, které mají klíčové 
technologie v různých inovačních cyklech 
a hodnotových řetězcích, může přinést 
slibné výsledky ve výzkumu a otevřít cestu 
novým průmyslovým technologiím, 
výrobkům, službám a novým použitím 
(např. v oblasti vesmíru, dopravě, při 
ochraně životního prostředí, ve 
zdravotnictví atd.). Četné interakce 
klíčových technologií a základních 
technologií se tudíž využijí pružným 
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inovací. Bude tak doplněna podpora 
výzkumu a inovací v oblasti klíčových 
technologií, kterou případně poskytují 
vnitrostátní nebo regionální orgány 
prostřednictvím fondů politiky soudržnosti 
v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

způsobem jako důležitý zdroj inovací. 
Bude tak doplněna podpora výzkumu a 
inovací v oblasti klíčových technologií, 
kterou případně poskytují vnitrostátní nebo 
regionální orgány prostřednictvím fondů 
politiky soudržnosti v rámci strategií pro 
inteligentní specializaci.

Or. en

Odůvodnění

Industrial leadership in eco-innovation will lead to improved environmental performance and 
resilience across the economy being at the same time cost-effective and good for business and 
society, from rural to urban citizens, as a whole. The global market (2020) for eco-industries 
is rapidly expanding and this EU business sector is already growing rapidly: Horizon 2020 
needs to build on this. Eco-innovation needs to permeate all sectors of the economy and 
society, providing the basis for a significant competitive advantage for Europe to face up to 
the challenge of sustainability. Therefore eco-innovation is a key enabling technology.

Pozměňovací návrh 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1 – odst. 8 „Integrovaný přístup ke klíčovým technologiím“

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy22. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci a 
účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 

Významnou složkou cíle „vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích“ jsou klíčové technologie 
definované jako mikro- a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnologie, biotechnologie, 
vyspělé materiály a vyspělé výrobní 
systémy22. Tyto víceoborové, znalostní 
technologie náročné na kapitál se dotýkají 
mnoha různých odvětví a jsou základem 
pro značnou konkurenční výhodu 
evropského průmyslu. Sjednocený přístup 
podporující spojování, konvergenci a 
účinek vzájemného obohacování, které 
mají klíčové technologie v různých 
inovačních cyklech a hodnotových 
řetězcích, může přinést slibné výsledky ve 
výzkumu a otevřít cestu novým 
průmyslovým technologiím, výrobkům, 
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službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví atd.). Četné 
interakce klíčových technologií a 
základních technologií se tudíž využijí 
pružným způsobem jako důležitý zdroj 
inovací. Bude tak doplněna podpora 
výzkumu a inovací v oblasti klíčových 
technologií, kterou případně poskytují 
vnitrostátní nebo regionální orgány 
prostřednictvím fondů politiky soudržnosti 
v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

službám a novým použitím (např. v oblasti 
vesmíru, dopravě, při ochraně životního 
prostředí, ve zdravotnictví, v zemědělství
atd.). Četné interakce klíčových 
technologií a základních technologií se 
tudíž využijí pružným způsobem jako 
důležitý zdroj inovací. Bude tak doplněna 
podpora výzkumu a inovací v oblasti 
klíčových technologií, kterou případně 
poskytují vnitrostátní nebo regionální 
orgány prostřednictvím fondů politiky 
soudržnosti v rámci strategií pro 
inteligentní specializaci.

Or. en

Odůvodnění

Existuje velký potenciál pro uplatňování klíčových a průřezových technologií v zemědělství, 
zejména prostřednictvím vstupních zemědělských odvětví, která hrají velkou roli při podpoře 
konkurenceschopnosti evropského zemědělství.

Pozměňovací návrh 179
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech základních a průmyslových 
technologií včetně technologií klíčových, 
bude významným cílem podpořit interakce 
mezi technologiemi a interakce 
s aplikacemi v rámci společenských výzev. 
Tato skutečnost se plně zohlední při 
vytváření a provádění programů a priorit. 
K tomu je zapotřebí, aby se zúčastněné 
strany zastupující různé pohledy plně 
zapojily do stanovování a provádění 
priorit. V určitých případech to bude 
rovněž vyžadovat akce společně 
financované z prostředků na základní a 
průmyslové technologie a na příslušné 
společenské výzvy. Sem bude patřit také 
společné financování partnerství veřejného 

U všech základních a průmyslových 
technologií včetně technologií klíčových, 
bude významným cílem podpořit interakce 
mezi technologiemi a interakce 
s aplikacemi v rámci společenských výzev. 
Tato skutečnost se plně zohlední při 
vytváření a provádění programů a priorit. 
K tomu je zapotřebí, aby se zúčastněné 
strany zastupující různé pohledy, včetně 
občanské společnosti, plně zapojily do 
stanovování a provádění priorit. V určitých 
případech to bude rovněž vyžadovat akce 
společně financované z prostředků na 
základní a průmyslové technologie a na 
příslušné společenské výzvy. Sem bude 
patřit také společné financování partnerství 
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a soukromého sektoru, která se zaměřují na 
vývoj technologií a jejich použití při řešení 
společenských výzev.

veřejného a soukromého sektoru a 
partnerství s organizacemi občanské 
společnosti, která se zaměřují na vývoj 
technologií a inovací a jejich použití při 
řešení společenských výzev.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.1.3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) vyspělí roboti a technologie 
uplatňované v oblasti zdraví a postižení;

Or. en

Odůvodnění

Pokročilé technologie, jako roboti, jsou klíčovým faktorem v oblasti zdraví.

Pozměňovací návrh 181
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.1.3 – písm. f – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zlepšení energetické účinnosti IKT.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.2.1. – úvodní odstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti nanotechnologií je zajistit vedoucí 
postavení Unie na tomto celosvětovém trhu 
s vysokou mírou růstu podněcováním 
investic do nanotechnologií a jejich 
uplatnění v konkurenceschopných 
výrobcích a službách s vysokou přidanou 
hodnotou v celé řadě aplikací a odvětví.

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti nanotechnologií je připravit
vedoucí postavení Unie na tomto 
celosvětovém trhu s vysokou mírou růstu 
podněcováním investic a patentů do 
nanotechnologií a jejich uplatnění 
v konkurenceschopných výrobcích a 
službách s vysokou přidanou hodnotou 
v celé řadě aplikací a odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost je odlišná. Evropa zaostává za svými hlavními konkurenty – USA, Japonskem a 
Jižní Koreou, kteří představují více než polovinu investic a dvě třetiny patentů podaných v 
celém světě.

Pozměňovací návrh 183
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.2.1. – úvodní odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti nanotechnologií je zajistit vedoucí 
postavení Unie na tomto celosvětovém trhu 
s vysokou mírou růstu podněcováním 
investic do nanotechnologií a jejich 
uplatnění v konkurenceschopných 
výrobcích a službách s vysokou přidanou 
hodnotou v celé řadě aplikací a odvětví.

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti nanotechnologií je zajistit vedoucí 
postavení Unie na tomto celosvětovém trhu 
s vysokou mírou růstu podněcováním 
investic do bezpečných a spolehlivých 
nanotechnologií a jejich uplatnění 
v konkurenceschopných výrobcích a 
službách s vysokou přidanou hodnotou 
v celé řadě aplikací a odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Existuje řada nevyřešených otázek týkajících se nanomateriálů a některé aplikace zcela 
zřejmě představují nepřijatelné riziko pro lidské zdraví a/nebo pro životní prostředí. EU by 
měla investovat finance pouze do bezpečných a spolehlivých nanotechnologií.
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Pozměňovací návrh 184
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.2.1. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do roku 2020 budou nanotechnologie 
běžně využívány, to znamená, že se hladce
začlení do většiny technologií a aplikací, 
přičemž se budou orientovat na přínos pro 
spotřebitele, kvalitu života, udržitelný 
rozvoj a silný průmyslový potenciál pro 
realizaci dosud nedostupných řešení 
v oblasti produktivity a účinnosti zdrojů.

Do roku 2015 Komise přezkoumá všechny 
příslušné právní předpisy, aby zajistila 
bezpečnost pro veškeré uplatňování 
nanomateriálů v produktech, které by 
mohly mít po dobu svého životního cyklu 
dopad na zdraví, životní prostředí nebo 
bezpečnost. Do roku 2020 budou 
nanotechnologie běžně využívány, to 
znamená, že se hladce začlení do většiny 
technologií a aplikací, přičemž se budou 
orientovat na přínos pro spotřebitele, 
kvalitu života, udržitelný rozvoj a silný 
průmyslový potenciál pro realizaci dosud 
nedostupných řešení v oblasti produktivity 
a účinnosti zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Ve svém usnesení přijatém v dubnu 2009 Parlament považoval za zvláště důležité věnovat se 
výslovně nanomateriálům přinejmenším v oblasti působnosti právních předpisů týkajících se 
chemikálií, potravin, odpadů, ovzduší a vody a ochrany pracujících.

Pozměňovací návrh 185
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nanotechnologie představují škálu 
vznikajících technologií s prokázaným 
potenciálem, které mají revoluční dopad 
například v oblasti materiálů, IKT, věd o 

Nanotechnologie představují škálu 
vznikajících technologií s prokázaným 
potenciálem, které mají teoreticky 
revoluční dopad například v oblasti 
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živé přírodě, zdravotní péči a spotřebního 
zboží, jakmile se výsledky výzkumu 
přemění na revoluční výrobky a výrobní 
postupy.

materiálů, IKT, věd o živé přírodě, 
zdravotní péči a spotřebního zboží, jakmile 
se výsledky výzkumu přemění na 
udržitelné a konkurenceschopné výrobky 
a výrobní postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nanotechnologie sehrávají rozhodující
úlohu při řešení výzev popsaných ve 
strategii Evropa 2020 pro inteligentní, 
udržitelný růst podporující začlenění. 
Úspěšné využití těchto klíčových 
technologií přispěje ke 
konkurenceschopnosti průmyslu Unie tím, 
že umožní vznik nových a zlepšených 
výrobků nebo účinnějších postupů a 
poskytne odpovědi na budoucí výzvy.

Nanotechnologie by mohly sehrávat
rozhodující úlohu při řešení výzev 
popsaných ve strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní, udržitelný růst podporující 
začlenění. Úspěšné využití těchto 
klíčových technologií může přispět ke 
konkurenceschopnosti průmyslu Unie tím, 
že umožní vznik nových a zlepšených 
výrobků nebo účinnějších postupů a 
poskytne odpovědi na budoucí výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.2.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa si nyní potřebuje zajistit a posílit 
postavení na celosvětovém trhu tím, že 
podpoří rozsáhlou spolupráci v mnoha 
různých hodnotových řetězcích i mezi nimi 
a mezi různými průmyslovými odvětvími, 
aby u těchto technologií došlo ke zvýšení 
kapacity procesů s cílem dosáhnout 

Evropa si nyní potřebuje zajistit a posílit 
postavení na celosvětovém trhu tím, že 
podpoří rozsáhlou spolupráci v mnoha 
různých hodnotových řetězcích i mezi nimi 
a mezi různými průmyslovými odvětvími, 
aby u těchto technologií došlo ke zvýšení 
kapacity procesů s cílem dosáhnout 
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obchodně životaschopných výrobků. 
Ukazuje se, že otázky posouzení a řízení 
rizik a odpovědné správy jsou určujícími 
činiteli budoucího dopadu nanotechnologií 
na společnost a hospodářství.

bezpečných, udržitelných a obchodně 
životaschopných výrobků. Otázky 
posouzení a řízení rizik a odpovědné 
správy jsou určujícími činiteli budoucího 
dopadu nanotechnologií na společnost a 
hospodářství, a proto budou činnosti v této 
oblasti podporovány prostřednictvím 
programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.2.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se proto zaměří na rozšířené a
spolehlivé uplatnění nanotechnologií 
v hospodářství umožňující přínos 
s vysokým společenským a průmyslovým 
dopadem. Pro zajištění potenciálních 
příležitostí, včetně zakládání nových 
společností a vytváření nových pracovních 
míst, by měl výzkum poskytnout nezbytné 
nástroje umožňující správnou normalizaci 
a regulaci.

Činnosti se proto zaměří na spolehlivé a 
udržitelné uplatnění nanotechnologií 
v hospodářství umožňující přínos 
s vysokým environmentálním,
společenským a průmyslovým dopadem. 
Pro zajištění potenciálních příležitostí, 
včetně zakládání nových společností a 
vytváření nových pracovních míst, by měl 
výzkum poskytnout nezbytné nástroje 
umožňující správnou normalizaci a 
regulaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.2.3. – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Rozvoj nové generace nanomateriálů, 
nanozařízení a nanosystémů

a) Rozvoj nové generace nanomateriálů, 
nanozařízení a nanosystémů 
s přihlédnutím k zásadě obezřetnosti
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Or. en

Pozměňovací návrh 190
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.2.3. – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaměření na zcela nové produkty 
umožňující udržitelná řešení v široké řadě 
odvětví.

Zaměření na zcela nové produkty 
umožňující udržitelná řešení v široké řadě 
odvětví, zejména v odvětví elektroniky, 
medicíny, nových energií a materiálů.

Or. fr

Odůvodnění

Zlepšení vlastností a posílení odolnosti výrobků použitím nanoměřítka je oprávněné zejména v 
některých odvětvích průmyslu a v medicíně (možnost cíleně vpravit léčivo do rakovinné 
buňky) spíše, než v některých jiných odvětvích. Je třeba si klást otázky týkající se používání 
této revoluční technologie například v zemědělství a potravinářství, neboť nebyla prokázána 
neškodnost nanočástic pro zdraví (mohou pronikat do buněk a shromažďovat se tam) a pro 
životní prostředí.

Pozměňovací návrh 191
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.2.3. – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Zajištění bezpečného rozvoje a uplatnění 
nanotechnologií

b) Zajištění bezpečného rozvoje a uplatnění 
nanotechnologií, zejména jsou-li 
využívány při výrobě produktů určených 
k přímému kontaktu s lidským tělem

Or. fr

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem se stejným předmětem v příloze I – části 2 – bodě 1.2 –
bodě 1.2.3 – písm. a – odst. 1.
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Pozměňovací návrh 192
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.2.3. – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Zajištění bezpečného rozvoje a uplatnění 
nanotechnologií

b) Zajištění bezpečného rozvoje a uplatnění 
nanotechnologií a rozvoje příslušných 
způsobů testování s cílem posoudit dopad 
nanotechnologií a záměrně vytvořených 
nanomateriálů na lidské zdraví a na 
životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.2.3. – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvíjení vědeckých poznatků o 
potenciálním dopadu nanotechnologií a 
nanosystémů na zdraví nebo na životní 
prostředí a zajištění nástrojů pro 
posuzování a řízení rizik po dobu celého 
životního cyklu.

Rozvíjení vědeckých poznatků o 
potenciálním dopadu nanotechnologií a 
nanosystémů na zdraví nebo na životní 
prostředí a zajištění vhodně uzpůsobených 
nástrojů bez využívání zvířat pro 
posuzování a řízení rizik po dobu celého 
životního cyklu.

Or. en

Odůvodnění

Nanomateriály se stále častěji vyvíjejí a využívají v různých produktech. Mnoho způsobů 
zkoušení toxicity však není přiměřených pro hodnocení nanomateriálů, čímž vzniká naléhavá 
potřeba nového přístupu k nanomateriálům v oblasti lidského zdraví bez využívání zvířat.
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Pozměňovací návrh 194
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.2.3. – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaměření na řízení nanotechnologie ke 
společenskému prospěchu.

Zaměření na řízení nanotechnologie ke 
společenskému prospěchu s přihlédnutím 
k zásadě obezřetnosti a hodnocení 
společenské přijatelnosti a významu 
konkrétního použití.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.2.3. – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaměření na nové operace, inteligentní 
spojování nových a stávajících procesů a 
zvyšování jejich kapacit za účelem 
dosažení hromadné výroby výrobků a 
víceúčelových závodů, které zajistí účinný 
přenos znalostí do průmyslových inovací.

Zaměření na nové operace, inteligentní 
spojování nových a stávajících procesů.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.3.1. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Materiály představují základ průmyslových 
inovací a jsou klíčovým faktorem, který je 
umožňuje. Vyspělé materiály s vyšším 

Materiály představují základ průmyslových 
inovací a jsou klíčovým faktorem, který je 
umožňuje. Vyspělé materiály s vyšším 
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obsahem znalostí, novými funkcemi a 
zlepšeným výkonem jsou nepostradatelné 
pro průmyslovou konkurenceschopnost a 
udržitelný rozvoj v celé řadě aplikací a 
odvětví.

obsahem znalostí, novými funkcemi a 
zlepšeným výkonem, zejména co se týče 
účinného využívání zdrojů a energie jsou 
nepostradatelné pro průmyslovou 
konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj 
v celé řadě aplikací a odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.3.3. – písm. g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a vývoj zaměřený na zkoumání 
alternativ k používání materiálů a
inovativních přístupů k obchodním 
modelům.

Výzkum a vývoj zaměřený na zkoumání 
alternativ k používání materiálů, náhrada 
nejdůležitějších vzácných surovin nebo 
nebezpečných látek. Rozvoj inovativních 
přístupů k obchodním modelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.3.3. – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) Nové materiály týkající se zachování a 
obnovy kulturního dědictví

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Julie Girling
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Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.4.1. – úvodní odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem biotechnologického 
výzkumu a inovací je vyvinout 
konkurenceschopné, udržitelné a inovační 
průmyslové výrobky a postupy a přispět 
k podněcování inovací v řadě evropských 
odvětví, jako je zemědělství, 
potravinářství, chemický průmysl a 
zdravotnictví.

Specifickým cílem biotechnologického 
výzkumu a inovací je vyvinout 
konkurenceschopné, udržitelné a inovační 
průmyslové výrobky a postupy a přispět 
k podněcování inovací v řadě evropských 
odvětví, jako je zemědělství, 
potravinářství, chemický průmysl a 
zdravotnictví a zajistit tak bezpečný plán 
uplatňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.4.1. – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Silná vědecká, technologická a inovační 
základna v biotechnologii podpoří 
evropská průmyslová odvětví, aby si 
zajistila vedoucí postavení v této klíčové
technologii. Toto postavení dále posílí 
začlenění hledisek týkajících se posouzení 
bezpečnosti a řízení celkových rizik do 
využití biotechnologie.

Silná vědecká, technologická a inovační 
základna v biotechnologii podpoří 
pochopení vlivů a dopadů této 
technologie. Toto postavení posílí 
začlenění hledisek týkajících se posouzení 
zdraví a bezpečnosti a dopadu používání 
technologie na životní prostředí a na 
řízení celkových a zvláštních rizik do 
využití biotechnologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.4.2. – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Biotechnologie, která čerpá z rozšiřování 
znalostí o živých systémech, dokáže 
přinést řadu nových aplikací a posílit 
průmyslovou základnu Unie a její inovační 
schopnost. Příklady rostoucího významu 
biotechnologie nalézáme v průmyslových 
aplikacích včetně biochemikálií, u nichž se 
odhaduje, že tržní podíl vzroste do roku 
2015 až o 12–20 % chemické výroby. 
Vzhledem k selektivitě a účinnosti 
biosystémů biotechnologie rovněž řeší řadu 
z takzvaných dvanácti pravidel zelené 
chemie. Případnou hospodářskou zátěž 
pro podniky v Unii lze omezit využitím
potenciálu biotechnologických procesů a 
biologických výrobků při snižování emisí 
CO2, u nichž se odhaduje, že se do roku 
2030 budou pohybovat mezi 1 až 2,5 
miliardami tun ekvivalentu CO2 za rok. 
V evropském biofarmaceutickém průmyslu 
se již asi 20 % současných léčivých 
přípravků získává pomocí biotechnologie, 
u nových léků se jedná až o 50 %. 
Biotechnologie kromě toho otevírá nové
cesty pro zkoumání obrovského 
potenciálu mořských zdrojů pro vytváření 
inovačních aplikací v oblasti průmyslu, 
zdravotnictví a ochrany životního 
prostředí. Předpokládá se, že vznikající 
odvětví mořské (modré) biotechnologie 
poroste o 10 % za rok.

Biotechnologie, která čerpá z rozšiřování 
znalostí o živých systémech, dokáže 
přinést řadu nových aplikací a posílit 
průmyslovou základnu Unie a její inovační 
schopnost. Příklady rostoucího významu 
biotechnologie nalézáme v průmyslových 
aplikacích včetně biochemikálií, u nichž se 
odhaduje, že tržní podíl vzroste do roku 
2015 až o 12–20 % chemické výroby. 
Vzhledem k selektivitě a účinnosti 
biosystémů biotechnologie rovněž řeší řadu 
z takzvaných dvanácti pravidel zelené 
chemie. Podniky v Unii lze mohou díky 
snížení emisí CO2 využívat potenciálu 
biotechnologických procesů a biologických 
výrobků, u nichž se odhaduje, že se do 
roku 2030 budou pohybovat mezi 1 až 2,5 
miliardami tun ekvivalentu CO2 za rok. 
V evropském biofarmaceutickém průmyslu 
se již asi 20 % současných léčivých 
přípravků získává pomocí biotechnologie, 
u nových léků se jedná až o 50 %. 
Biotechnologie může otevřít cesty pro 
využívání mořských zdrojů pro vytváření 
inovačních aplikací v oblasti průmyslu, 
zdravotnictví a ochrany životního 
prostředí. Předpokládá se, že vznikající 
odvětví mořské (modré) biotechnologie 
poroste o 10 % za rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.4.2. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Biotechnologie, která čerpá z rozšiřování Biotechnologie, která čerpá z rozšiřování 
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znalostí o živých systémech, dokáže 
přinést řadu nových aplikací a posílit 
průmyslovou základnu Unie a její inovační 
schopnost. Příklady rostoucího významu 
biotechnologie nalézáme v průmyslových 
aplikacích včetně biochemikálií, u nichž se 
odhaduje, že tržní podíl vzroste do roku 
2015 až o 12–20 % chemické výroby. 
Vzhledem k selektivitě a účinnosti 
biosystémů biotechnologie rovněž řeší řadu 
z takzvaných dvanácti pravidel zelené 
chemie. Případnou hospodářskou zátěž pro 
podniky v Unii lze omezit využitím 
potenciálu biotechnologických procesů a 
biologických výrobků při snižování emisí 
CO2, u nichž se odhaduje, že se do roku 
2030 budou pohybovat mezi 1 až 2,5 
miliardami tun ekvivalentu CO2 za rok. 
V evropském biofarmaceutickém průmyslu 
se již asi 20 % současných léčivých 
přípravků získává pomocí biotechnologie, 
u nových léků se jedná až o 50 %. 
Biotechnologie kromě toho otevírá nové 
cesty pro zkoumání obrovského potenciálu 
mořských zdrojů pro vytváření inovačních 
aplikací v oblasti průmyslu, zdravotnictví a 
ochrany životního prostředí. Předpokládá 
se, že vznikající odvětví mořské (modré) 
biotechnologie poroste o 10 % za rok.

znalostí o živých systémech, dokáže 
přinést řadu nových aplikací a posílit 
průmyslovou základnu Unie a její inovační 
schopnost. Příklady rostoucího významu 
biotechnologie nalézáme v průmyslových a 
zemědělských aplikacích včetně výroby 
potravin a krmiv, biochemikálií, u nichž se 
odhaduje, že tržní podíl vzroste do roku 
2015 až o 12–20 % chemické výroby. 
Vzhledem k selektivitě a účinnosti 
biosystémů biotechnologie rovněž řeší řadu 
z takzvaných dvanácti pravidel zelené 
chemie. Případnou hospodářskou zátěž pro 
podniky v Unii lze omezit využitím 
potenciálu biotechnologických procesů a 
biologických výrobků při snižování emisí 
CO2, u nichž se odhaduje, že se do roku 
2030 budou pohybovat mezi 1 až 2,5 
miliardami tun ekvivalentu CO2 za rok. 
V evropském biofarmaceutickém průmyslu 
se již asi 20 % současných léčivých 
přípravků získává pomocí biotechnologie, 
u nových léků se jedná až o 50 %. 
Biotechnologie kromě toho otevírá nové 
cesty pro zkoumání obrovského potenciálu 
mořských zdrojů pro vytváření inovačních 
aplikací v oblasti průmyslu, zdravotnictví a 
ochrany životního prostředí. Předpokládá 
se, že vznikající odvětví mořské (modré) 
biotechnologie poroste o 10 % za rok.

Or. en

Odůvodnění

Biotechnologie je důležitá i v zemědělských aplikacích.

Pozměňovací návrh 203
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.4.3. – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Podpora špičkových biotechnologií jako a) Podpora špičkových biotechnologií bez 
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hybné síly budoucích inovací rizika zásahu do přirozeného životního 
prostředí a s přihlédnutím k zásadě 
obezřetnosti jako hybné síly budoucích 
inovací

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.4.3. – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj oblastí vznikajících technologií, 
jako je syntetická biologie, bioinformatika
a systémová biologie, které jsou velkým 
příslibem zcela nových aplikací.

Rozvoj oblastí vznikajících technologií, 
jako jsou biologické systémy, 
bioinformatika a syntetická biologie a 
systémová biologie, které jsou velkým 
příslibem zcela nových aplikací.

Or. en

Odůvodnění

Potenciál biotechnologie se nesmí omezovat na průmyslové postupy, ale měl by se vztahovat 
na všechny důležité výrobky a postupy.

Pozměňovací návrh 205
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.4.3. – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj průmyslové biotechnologie za 
účelem vytvoření konkurenceschopných 
průmyslových výrobků a postupů (např. 
v chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, 
v těžebním průmyslu, energetice, 
papírenském a celulózovém průmyslu, 
textilním průmyslu, škrobárenství a 
potravinářství) a její environmentální 

Rozvoj průmyslové biotechnologie za 
účelem vytvoření konkurenceschopných 
průmyslových výrobků a postupů (např. 
v chemickém průmyslu, ve stavebnictví, ve 
zdravotnictví, v těžebním průmyslu, 
energetice, papírenském a celulózovém 
průmyslu, textilním průmyslu, 
škrobárenství a potravinářství) a její 
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rozměr. environmentální rozměr.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.4.3. – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj platformových technologií (např. 
genomika, metagenomika, proteomika, 
molekulární nástroje) za účelem posílení 
vedoucího postavení a konkurenční výhody 
ve velkém počtu hospodářských odvětví.

Rozvoj platformových technologií (např. 
počítačová chemie a systémová biologie, 
genomika, metagenomika, proteomika, 
vysoce výkonné platformy in-vitro, 
human-on-a-chip a molekulární nástroje) 
za účelem posílení vedoucího postavení a 
konkurenční výhody ve velkém počtu 
hospodářských odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.4.3. – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj platformových technologií (např. 
genomika, metagenomika, proteomika, 
molekulární nástroje) za účelem posílení 
vedoucího postavení a konkurenční výhody 
ve velkém počtu hospodářských odvětví.

Rozvoj platformových technologií (např. 
systémová biologie, genomika, 
metagenomika, proteomika, fenomika, 
molekulární nástroje) za účelem posílení 
vedoucího postavení a konkurenční výhody 
ve velkém počtu hospodářských odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Systémová biologie je nejširší termín, jaký by měl být použit jako první. Ostatní termíny se 
použijí pro konkrétnější oblasti.
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Pozměňovací návrh 208
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.4.3. – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj platformových technologií (např. 
genomika, metagenomika, proteomika, 
molekulární nástroje) za účelem posílení 
vedoucího postavení a konkurenční výhody 
ve velkém počtu hospodářských odvětví.

Rozvoj platformových technologií (např. 
genomika, metagenomika, proteomika, 
molekulární nástroje) za účelem posílení 
vedoucího postavení a konkurenční výhody 
ve velkém počtu hospodářských odvětví. 
Existuje-li vazba na terapii, budou 
podporovány diagnostické nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.4.3. – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Environmentální, společenské a etické 
zájmy
Cílem je provádět výzkum 
environmentálních, společenských a 
etických zájmů s přihlédnutím k některým 
druhům technologií pomocí rozvoje 
hodnotících postupů, včetně široké 
konzultace se zúčastněnými stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.4.3. – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Společenské a etické zájmy
Zohlednění společenských a etických 
zájmů při koncipování politických 
postupů s přihlédnutím k některým 
druhům technologií pomocí rozvoje 
hodnotících postupů, včetně široké 
konzultace se zúčastněnými stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.5.1 – úvodní odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vyspělé výroby a zpracování je 
přeměnit současné průmyslové formy 
výroby směrem k výrobním a 
zpracovatelským technologiím, které jsou 
náročnější na znalosti, udržitelné a 
mezioborové, což povede k inovačnějším 
výrobkům, postupům a službám.

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vyspělé výroby a zpracování je 
přeměnit současné průmyslové formy 
výroby směrem k energeticky účinným 
výrobním a zpracovatelským technologiím 
při účinném využívání zdrojů, které jsou 
náročnější na znalosti, udržitelné a
mezioborové, což povede k inovačnějším 
výrobkům, postupům a službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.5.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa musí pokračovat v investicích na 
úrovni Unie, aby si zachovala své vedoucí 
postavení a schopnosti v oblasti výrobních 

Evropa musí pokračovat v investicích na 
úrovni Unie, aby si zachovala své vedoucí 
postavení a schopnosti v oblasti 
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technologií, uskutečnila přechod 
k výrobkům s vysokou hodnotou náročným 
na znalosti a vytvořila podmínky a 
prostředky pro udržitelnou výrobu a 
poskytování servisu po dobu životnosti 
vyrobeného produktu. Výrobní a 
zpracovatelský průmysl náročný na zdroje 
musí dále mobilizovat zdroje a znalosti na 
úrovni Unie a pokračovat v investování do 
výzkumu, vývoje a inovací, aby umožnil 
další pokrok na cestě ke 
konkurenceschopnému nízkouhlíkovému 
hospodářství a dodržel dohodnutá omezení 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
platná pro průmyslová odvětví v celé Unii.

energeticky účinných výrobních 
technologií při účinném využívání zdrojů, 
uskutečnila přechod k výrobkům s vysokou 
hodnotou náročným na znalosti a vytvořila 
podmínky a prostředky pro udržitelnou 
výrobu a poskytování servisu po dobu 
životnosti vyrobeného produktu. Výrobní a 
zpracovatelský průmysl náročný na zdroje 
musí dále mobilizovat zdroje a znalosti na 
úrovni Unie a pokračovat v investování do 
výzkumu, vývoje a inovací, aby umožnil 
další pokrok na cestě ke 
konkurenceschopnému nízkouhlíkovému 
hospodářství při účinném využívání zdrojů
a dodržel dohodnutá omezení emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 platná 
pro průmyslová odvětví v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.5.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora udržitelného průmyslového růstu 
usnadněním strategického posunu v Evropě 
od výroby založené na nákladech 
k přístupu založenému na vytváření vysoké 
přidané hodnoty.

Podpora udržitelného průmyslového růstu 
usnadněním strategického posunu v Evropě 
od výroby založené na nákladech 
k přístupu založenému na vytváření vysoké 
přidané hodnoty, účinném využívání 
materiálů a systémech uzavřeného oběhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.5.3 – písm. b –odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Snižování spotřeby energie a emisí CO2
prostřednictvím rozvoje a využívání 
udržitelných stavebních technologií.

Zvyšování energetické účinnosti a 
snižování emisí CO2 prostřednictvím 
rozvoje a využívání udržitelných 
stavebních technologií.

Or. it

Pozměňovací návrh 215
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.5.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zpracovatelského průmyslu zásadním 
zlepšením účinnosti zdrojů a energetické 
účinnosti a omezením dopadu těchto 
průmyslových činností na životní prostředí 
v celém hodnotovém řetězci a podpora 
zavádění nízkouhlíkových technologií.

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zpracovatelského průmyslu zásadním 
zlepšením účinnosti zdrojů a energetické 
účinnosti a omezením dopadu těchto 
průmyslových činností na životní prostředí 
v celém hodnotovém řetězci a podpora 
zavádění energeticky účinných 
technologií, postupů a materiálů při 
účinném využívání zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.6.2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora věnovaná výzkumu a vývoji 
vesmírných aplikací bude věnována 
zejména podpoře řešení společenských 
problémů, jako je změna klimatu, životní 
prostředí, udržitelné dopravní systémy a 
zemědělství. Cílem sdílení znalostí a 
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interoperabilního rozvoje je posílit 
podporu poskytovanou v těchto oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.6.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se vyvine soustředěné úsilí ke 
koordinaci a organizaci zpracování, 
ověřování a standardizace údajů získaných 
z vesmíru, lze dosáhnout mnohem většího 
využití údajů z evropských družic. Inovace 
při nakládání s údaji a jejich šíření mohou 
rovněž zajistit vyšší návratnost investic do 
vesmírné infrastruktury a přispět k řešení 
společenských výzev, zejména pokud jsou 
koordinovány prostřednictvím globálního 
úsilí, např. Globální soustavy systémů 
pozorování Země, evropského programu 
družicové navigace Galileo nebo 
Mezinárodního panelu pro změnu klimatu 
(I.PCC) u otázek změny klimatu.

Pokud se vyvine soustředěné úsilí ke 
koordinaci a organizaci zpracování, 
ověřování a standardizace údajů získaných 
z vesmíru, lze dosáhnout mnohem většího 
využití údajů z evropských družic. Inovace 
při nakládání s údaji, jejich šíření a 
interoperabilita, zejména podpora volného 
přístupu k vědeckým údajům a 
metaúdajům o Zemi a jejich výměna 
mohou rovněž zajistit vyšší návratnost 
investic do vesmírné infrastruktury a 
přispět k řešení společenských výzev, 
zejména pokud jsou koordinovány 
prostřednictvím globálního úsilí, např. 
Globální soustavy systémů pozorování 
Země, evropského programu družicové 
navigace Galileo nebo Mezinárodního 
panelu pro změnu klimatu (I.PCC) u otázek 
změny klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.6.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se vyvine soustředěné úsilí ke Pokud se vyvine soustředěné úsilí ke 
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koordinaci a organizaci zpracování, 
ověřování a standardizace údajů získaných 
z vesmíru, lze dosáhnout mnohem většího 
využití údajů z evropských družic. Inovace 
při nakládání s údaji a jejich šíření mohou 
rovněž zajistit vyšší návratnost investic do 
vesmírné infrastruktury a přispět k řešení 
společenských výzev, zejména pokud jsou 
koordinovány prostřednictvím globálního 
úsilí, např. Globální soustavy systémů 
pozorování Země, evropského programu 
družicové navigace Galileo nebo 
Mezinárodního panelu pro změnu klimatu 
(I.PCC) u otázek změny klimatu.

koordinaci a organizaci zpracování, 
ověřování a standardizace údajů získaných 
z vesmíru, lze dosáhnout mnohem většího 
využití údajů z evropských družic. Inovace 
při nakládání s údaji a jejich šíření mohou 
rovněž zajistit vyšší návratnost investic do 
vesmírné infrastruktury a přispět k řešení 
společenských výzev, zejména pokud jsou 
koordinovány prostřednictvím globálního 
úsilí, např. Globální soustavy systémů 
pozorování Země, evropského programu 
družicové navigace Galileo nebo 
Mezinárodního panelu pro změnu klimatu 
(I.PCC) u otázek změny klimatu a 
sledování oceánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.6.3 – písm. c – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora bude poskytnuta na rozvoj 
komplexního a dlouhodobého globálního 
systému pro monitorování životního 
prostředí a environmentálního 
informačního systému, včetně podpory 
formou podporování spolupráce mezi 
vědci modelujícími klima a vědci 
sledujícími životní prostředí a 
spravujícími údaje. Zapojení členských 
států do této spolupráce je velmi důležité, 
neboť vnitrostátní orgány jsou často 
vlastníky datových záznamů.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Richard Seeber
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Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6a. Ekologické inovace
Zvláštní cíl ekologické inovace
Zvláštním cílem ekologické inovace je 
podpora inovačního evropského průmyslu 
a inovační komunity, která cíleně vytváří 
nové výrobky, postupy a služby přinášející 
zelený růst a environmentální výhody a jíž 
je přiznáno vedoucí postavení ve světě. 
Cílem je zvýšit účinnost využívání zdrojů, 
omezit dopady na životní prostředí, 
předcházet znečištění (vody) a/nebo 
dosáhnout účinnějšího, efektivnějšího a 
spolehlivějšího využívání přírodních 
zdrojů.
Odůvodnění a přidaná hodnota Unie
Vedoucí postavení v průmyslu v oblasti 
ekologických inovací povede ke zlepšení 
environmentálního profilu a odolnosti v 
celém hospodářství a bude zároveň 
hospodárné a prospěšné pro obchod a 
společnost jako celek, od obyvatel venkova 
po obyvatele měst. Globální trh (2020) 
ekologického průmyslu se rychle rozšiřuje 
a toto odvětví obchodu EU již rychle roste. 
Ekologický průmysl EU má často vedoucí 
postavení ve světě. Na tom musí stavět 
Horizont 2020. Ekologické inovace se 
musí rozšířit do všech oblastí hospodářství 
a společnosti a musí se stát základem 
výrazné konkurenční výhody pro Evropu 
tak, aby mohla čelit problému 
udržitelnosti. Ekologické inovace proto 
představují klíčovou technologii.
Pro ekologický průmysl je příznačná 
přítomnost velkého počtu malých a 
středních podniků (MSP). Tyto podniky 
představují přibližně polovinu všech 
pracovních míst. MSP jako partneři 
větších průmyslových partnerů musí hrát 
stále větší úlohu při inovování nových 
technologií a řešení a při jejich 
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uplatňování.
Klíčové zdroje inovací se nacházejí na 
rozhraní mezi ekologickými inovacemi a 
dalšími základními technologiemi, v první 
řadě například IKT (sledování a 
senzorické měření) a nanotechnologie.
Hlavní rysy činností
Ekologická inovace je jakýkoli druh 
inovace, jehož výsledkem je nebo má být 
významný a prokazatelný pokrok směrem 
k cíli udržitelného rozvoje při omezení 
dopadu na životní prostředí, posílení 
odolnosti vůči tlakům ze strany životního 
prostředí nebo dosažení účinnějšího a 
spolehlivějšího využívání přírodních 
zdrojů.
Činnosti v rámci ekologických inovací se 
soustředí na udržitelné inovace v rámci 
těchto oblastí nebo napříč těmito 
oblastmi:
a) Dodávky zelené energie
b) Energetická účinnost
c) Účinné využívání materiálů
d) Zelená mobilita
e) Voda
f) Odpady

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 3.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přes svůj významný podíl na hospodářství 
a zaměstnanosti a značný inovační 
potenciál mají MSP z důvodu své velikosti 
nicméně problémy stát se inovativnějšími a 
konkurenceschopnějšími. Přestože 

Přes svůj významný podíl na hospodářství 
a zaměstnanosti a značný inovační 
potenciál mají MSP z důvodu své velikosti 
nicméně problémy stát se inovativnějšími a 
konkurenceschopnějšími. Přestože 
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v Evropě vzniká podobný počet 
začínajících společnosti jako ve Spojených 
státech amerických, vyrůst ve velké 
společnosti je pro evropské MSP mnohem 
těžší než pro jejich protějšky v USA. 
Internacionalizované podnikatelské 
prostředí se stále více propojenými 
hodnotovými řetězci na ně vyvíjí další tlak. 
MSP musí posílit svou inovační kapacitu. 
Aby mohly úspěšně konkurovat na rychle 
se vyvíjejících globálních trzích, musí 
rychleji a ve větší míře vyvíjet, přijímat a 
obchodně využívat nové znalosti a 
obchodní nápady. Úkolem je podporovat 
více inovací v MSP, a tím posilovat jejich 
konkurenceschopnost a růst.

v Evropě vzniká podobný počet 
začínajících společnosti jako ve Spojených 
státech amerických, vyrůst ve velké 
společnosti je pro evropské MSP mnohem 
těžší než pro jejich protějšky v USA. 
Internacionalizované podnikatelské 
prostředí se stále více propojenými 
hodnotovými řetězci na ně vyvíjí další tlak. 
MSP musí posílit svou inovační kapacitu a 
získat snadný přístup k různým formám 
finanční podpory (půjčky, záruky, rizikový 
kapitál). Aby mohly úspěšně konkurovat 
na rychle se vyvíjejících globálních trzích, 
musí rychleji a ve větší míře vyvíjet, 
přijímat a obchodně využívat nové znalosti 
a obchodní nápady. Úkolem je podporovat 
více inovací v MSP, a tím posilovat jejich 
konkurenceschopnost a růst.

Or. fr

Pozměňovací návrh 222
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora inovací orientovaných na trh za 
účelem zlepšení rámcových podmínek pro 
inovace a řešení konkrétních překážek, 
které brání zejména růstu inovativních 
MSP.

Podpora inovací orientovaných na trh za 
účelem zlepšení rámcových podmínek pro 
inovace a řešení konkrétních překážek, 
které brání zejména růstu inovativních 
MSP, včetně nedostatečné soudržnosti 
mezi technologickou inovací a právními 
předpisy EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky pro všechny, vysoce kvalitní a 
ekonomicky udržitelné systémy 
zdravotnictví a péče a příležitosti pro nová 
pracovní místa – to jsou cíle podpory 
výzkumu a inovací v reakci na tuto výzvu, 
které významně přispějí k realizaci 
strategie Evropa 2020.

Celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky pro všechny, vysoce kvalitní a 
ekonomicky udržitelné systémy 
zdravotnictví a péče a příležitosti pro nová 
pracovní místa – to jsou cíle podpory 
výzkumu a inovací v reakci na tuto výzvu, 
které významně přispějí k realizaci 
strategie Evropa 2020. Zejména osoby se 
zdravotním postižením jsou dvakrát až 
třikrát více ohroženy nezaměstnaností, než 
lidé bez zdravotního postižení.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky pro všechny, vysoce kvalitní a 
ekonomicky udržitelné systémy 
zdravotnictví a péče a příležitosti pro nová 
pracovní místa – to jsou cíle podpory 
výzkumu a inovací v reakci na tuto výzvu, 
které významně přispějí k realizaci 
strategie Evropa 2020.

Celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky pro všechny zahrnující vysoce 
kvalitní a ekonomicky udržitelné systémy 
zdravotnictví a péče a příležitosti pro nová 
pracovní místa – to jsou cíle podpory 
výzkumu a inovací v reakci na tuto výzvu, 
které významně přispějí k realizaci 
strategie Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky pro všechny, vysoce kvalitní a 
ekonomicky udržitelné systémy 
zdravotnictví a péče a příležitosti pro nová 
pracovní místa – to jsou cíle podpory 
výzkumu a inovací v reakci na tuto výzvu, 
které významně přispějí k realizaci 
strategie Evropa 2020.

Celoživotní duševní a tělesné zdraví a 
dobré životní podmínky pro všechny, 
vysoce kvalitní a ekonomicky udržitelné 
systémy zdravotnictví a péče a příležitosti 
pro nová pracovní místa – to jsou cíle 
podpory výzkumu a inovací v reakci na 
tuto výzvu, které významně přispějí 
k realizaci strategie Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky pro všechny, vysoce kvalitní a 
ekonomicky udržitelné systémy 
zdravotnictví a péče a příležitosti pro nová 
pracovní místa – to jsou cíle podpory 
výzkumu a inovací v reakci na tuto výzvu, 
které významně přispějí k realizaci 
strategie Evropa 2020.

Celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky pro všechny, vysoce kvalitní a 
ekonomicky udržitelné systémy 
zdravotnictví a péče, problémy, které je 
třeba v ekonomice řešit v souvislosti se 
stárnutím obyvatelstva a příležitosti pro 
nová pracovní místa – to jsou cíle podpory 
výzkumu a inovací v reakci na tuto výzvu, 
které významně přispějí k realizaci 
strategie Evropa 2020.

Or. en

Odůvodnění

Význam sociálních aspektů bude v blízké budoucnosti vzrůstat.

Pozměňovací návrh 227
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky pro všechny, vysoce kvalitní a 
ekonomicky udržitelné systémy 
zdravotnictví a péče a příležitosti pro nová 
pracovní místa – to jsou cíle podpory 
výzkumu a inovací v reakci na tuto výzvu, 
které významně přispějí k realizaci 
strategie Evropa 2020.

Celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky pro všechny, účinné vysoce 
kvalitní a ekonomicky udržitelné systémy 
zdravotnictví a péče, spravedlivý přístup 
ke zdravotní péči zaručený na celém 
území Evropské unie a příležitosti pro 
nová pracovní místa – to jsou cíle podpory 
výzkumu a inovací v reakci na tuto výzvu, 
které významně přispějí k realizaci 
strategie Evropa 2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bylo by třeba posílit výzkum v oblasti 
chorob souvisejících se zvyšováním teploty 
a se změnou klimatu, které postihují 
zejména středomořské země, avšak nejen 
ty.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum umožní zlepšit pokročilé terapie a 
buněčné terapie a zaměřil by se na léčení 
chronických a degenerativních chorob.
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Or. en

Pozměňovací návrh 230
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 
neudržitelnými, závisí částečně na zajištění 
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek všech, a tedy na účinné 
prevenci, léčbě a zvládání nemocí a 
zdravotních postižení.

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 
neudržitelnými, závisí částečně na zajištění 
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek všech, a tedy na účinné 
prevenci, léčbě a zvládání nemocí a 
zdravotních poškození.

Or. en

Odůvodnění

V příloze I. cíli 1 „Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky“ je „postižení“ 
systematicky spojováno s „chorobou“. Má-li probíhat výzkum v oblasti prevence a 
rehabilitace v souvislosti s osobami s postižením, pak je vhodnější termín „poškození“, aby se 
odrážel společenský model postižení nebo přístup k postižení založený na právu.

Pozměňovací návrh 231
Alda Sousa

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
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opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 
neudržitelnými, závisí částečně na zajištění 
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek všech, a tedy na účinné 
prevenci, léčbě a zvládání nemocí a 
zdravotních postižení.

opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 
neudržitelnými, závisí částečně na zajištění 
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek všech, a tedy na účinné 
prevenci, léčbě a zvládání nemocí a 
zdravotních postižení. Politika v oblasti 
zdraví a jiné oblasti zaměřené na podporu 
kvality života jsou nedostatečné. Stejně 
tak jsou nedostatečné investice do
výzkumu stádií nemocí po jejich 
diagnostikování.

Or. pt

Pozměňovací návrh 232
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 
neudržitelnými, závisí částečně na zajištění 
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek všech, a tedy na účinné 
prevenci, léčbě a zvládání nemocí a 
zdravotních postižení.

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 
neudržitelnými, závisí částečně na zajištění 
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek všech, a tedy na účinné prevenci 
a dostupnosti vhodné a specializované
léčby a zvládání nemocí a zdravotních 
postižení, a to i v odborných střediscích.
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Or. en

Pozměňovací návrh 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 
neudržitelnými, závisí částečně na zajištění 
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek všech, a tedy na účinné 
prevenci, léčbě a zvládání nemocí a 
zdravotních postižení.

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 
neudržitelnými, závisí částečně na zajištění 
celoživotního duševního a tělesného 
zdraví a dobrých životních podmínek 
všech, a tedy na účinné prevenci, léčbě a 
zvládání nemocí a zdravotních postižení.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
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z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 
neudržitelnými, závisí částečně na zajištění 
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek všech, a tedy na účinné 
prevenci, léčbě a zvládání nemocí a 
zdravotních postižení.

z 22 na 61 milionů. Prevence a snížení 
nebo omezení nárůstu těchto nákladů tak, 
aby se nestaly neudržitelnými, závisí 
částečně na zajištění celoživotního zdraví a 
dobrých životních podmínek všech, a tedy 
na účinné prevenci, léčbě a zvládání 
nemocí a zdravotních postižení.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 
neudržitelnými, závisí částečně na zajištění
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek všech, a tedy na účinné 
prevenci, léčbě a zvládání nemocí a 
zdravotních postižení.

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 
neudržitelnými, závisí částečně na lepší 
informovanosti a odpovědnosti občanů ve 
vztahu k určujícím prvkům zdraví s cílem 
optimalizace celoživotního zdraví a 
dobrých životních podmínek všech, a tedy 
na účinné prevenci, léčbě a zvládání 
nemocí a zdravotních postižení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 236
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 
neudržitelnými, závisí částečně na 
zajištění celoživotního zdraví a dobrých 
životních podmínek všech, a tedy na 
účinné prevenci, léčbě a zvládání nemocí a 
zdravotních postižení.

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Demografické změny, 
zejména stárnutí, mají značný genderový 
rozměr, neboť většinu starší populace 
tvoří ženy, které představují zároveň 
většinu pečovatelek. Přijetí celostnějšího 
přístupu a zohlednění nejen takových 
faktorů, jako je pohlaví a rozdíly mezi 
pohlavími v souvislosti a účinnou 
prevencí, léčbou a zvládáním nemocí a 
zdravotních postižení by zajistilo 
celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky všech, a snížilo by tedy tyto 
náklady tak, aby se nestaly 
neudržitelnými.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 
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neudržitelnými, závisí částečně na zajištění 
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek všech, a tedy na účinné 
prevenci, léčbě a zvládání nemocí a 
zdravotních postižení.

neudržitelnými, závisí částečně na zajištění 
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek všech, a tedy na posílené účinné 
prevenci a informovanosti o rizikových 
faktorech pro zdraví a na možné léčbě a 
zvládání nemocí a zdravotních postižení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Edite Estrela

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, neurologické potíže a 
poruchy duševního zdraví, nadváha a 
obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady.

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, revmatické a muskuloskeletální 
choroby, respirační choroba, neurologické 
potíže a poruchy duševního zdraví, 
nadváha a obezita a různá funkční 
omezení, což představuje značné sociální a 
hospodářské náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, neurologické potíže a 
poruchy duševního zdraví, nadváha a 

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, dýchací a neurologické potíže a 
poruchy duševního zdraví, nadváha a 
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obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady.

obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady. Chronické choroby, které nejsou 
nakažlivé, představují 86 % úmrtí 
v evropském regionu WHO.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, neurologické potíže a 
poruchy duševního zdraví, nadváha a 
obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady.

Hlavními příčinami zdravotního poškození, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, neurologické potíže a 
poruchy duševního zdraví, nadváha a 
obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, neurologické potíže a 
poruchy duševního zdraví, nadváha a 
obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, plicní 
choroby, rakovina, cukrovka, neurologické 
potíže a poruchy duševního zdraví, 
nadváha a obezita a různá funkční 
omezení, což představuje značné sociální a 
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náklady. hospodářské náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, neurologické potíže a 
poruchy duševního zdraví, nadváha a 
obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady.

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, revmatické a muskuloskeletální 
choroby, alergie, neurologické potíže a 
poruchy duševního zdraví, nadváha a 
obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady.

Or. 

Pozměňovací návrh 243
Peter Liese, Richard Seeber

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, neurologické potíže a 
poruchy duševního zdraví, nadváha a 
obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady.

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, neurologické potíže a 
poruchy duševního zdraví, nadváha a 
obezita, poruchy plodnosti a různá funkční 
omezení, což představuje značné sociální a 
hospodářské náklady.

Or. en
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Pozměňovací návrh 244
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, neurologické potíže a 
poruchy duševního zdraví, nadváha a 
obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady.

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady.

Or. en

Odůvodnění

Nelze vypracovat vyčerpávající seznam chorob, které by měly být financovány, proto je 
vhodnější neuvádět žádné choroby, čímž je ponechán prostor na financování všech oblastí 
chronických chorob.

Pozměňovací návrh 245
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
úmrtí jsou chronické zdravotní potíže, jako 
je kardiovaskulární choroba, rakovina, 
cukrovka, neurologické potíže a 
poruchy duševního zdraví, nadváha a 
obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady.

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu, nemocnosti a 
předčasného úmrtí jsou chronické 
zdravotní potíže, jako je kardiovaskulární 
choroba, rakovina, cukrovka, neurologické 
potíže a poruchy duševního zdraví, 
nadváha a obezita a různá funkční 
omezení, což představuje značné sociální a 
hospodářské náklady.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 246
Edite Estrela

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem a 
sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 
nemocemi.

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 120 milionů občanů v Unii trpí 
revmatickými a muskuloskeletálními 
problémy a 27 milionů lidí v Unii trpí 
cukrovkou, zatímco celkové náklady na 
poruchy mozku (mimo jiné poruchy, které 
ovlivňují duševní zdraví) se odhadují na 
800 miliard EUR a celkové náklady na 
revmatické a muskuloskeletální choroby 
na 240 miliard. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem a 
sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 
nemocemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
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úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem a 
sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 
nemocemi.

úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem a 
sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 
nemocemi. Většina chronických chorob, 
které nejsou nakažlivé, má celkem čtyři 
rizikové faktory: spotřeba tabáku, 
nevyvážené stravování, konzumace 
alkoholu a nedostatek tělesné aktivity.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let.
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem a 
sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR. Rakovina je příčinou čtvrtiny 
všech úmrtí a je nejčastější příčinou úmrtí 
u lidí ve věku 45–64 let, zatímco přes 27 
milionů lidí v Unii trpí cukrovkou a 
celkové náklady na poruchy mozku (mimo 
jiné poruchy, které ovlivňují duševní 
zdraví) se odhadují na 800 miliard EUR. 
Toto číslo dramaticky poroste – z velké 
části jako důsledek stárnutí evropského 
obyvatelstva a s tím souvisejícího nárůstu 
neurodegenerativních chorob, jako je 
Parkinsonova a Alzheimerova choroba. 
Environmentální faktory, faktory 
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nemocemi. související se životním stylem a sociálně-
ekonomické faktory jsou významné u 
několika z těchto onemocnění, přičemž se 
odhaduje, že s nimi souvisí až třetina 
celosvětové zátěže způsobené nemocemi.
Co se však týče jiných potíží, zejména 
neurodegenerativních chorob, účinné 
preventivní strategie budou vyžadovat 
nejdříve značnou podporu výzkumu jejich 
příčin a rozvoj lepších možností včasné 
diagnózy a léčby.

Or. en

Odůvodnění

S mozkovými poruchami souvisí významné společensko-ekonomické faktory a z toho 
vyplývající naléhavá potřeba vyčlenit finanční prostředky na výzkum, který by umožnil odhalit 
příčiny, zlepšit včasnou diagnostiku a vyvinout lepší možnosti léčby. To platí zejména pro 
neurodegenerativní poruchy, jichž bude přibývat a které budou v důsledku stárnutí populace 
nákladné pro jednotlivé systémy zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem a 
sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem a 
sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 
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nemocemi. nemocemi. Co se však týče jiných potíží, 
zejména neurodegenerativních chorob, 
účinné preventivní strategie budou 
vyžadovat nejdříve značnou podporu 
výzkumu jejich příčin a rozvoj lepších 
možností včasné diagnózy a léčby. 

Or. en

Odůvodnění

S mozkovými poruchami souvisí významné společenské a ekonomické faktory a z toho 
vyplývající naléhavá potřeba vyčlenit finanční prostředky na výzkum, který by umožnil odhalit 
příčiny, zlepšit včasnou diagnostiku a vyvinout lepší možnosti léčby. To platí zejména pro 
neurodegenerativní poruchy, jichž bude přibývat a které budou v důsledku stárnutí populace 
nákladné pro jednotlivé systémy zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 250
Christa Klaß

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem a 
sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až
třetina celosvětové zátěže způsobené 
nemocemi.

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem a
sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 
nemocemi. Co se však týče jiných potíží, 
zejména neurodegenerativních chorob, 
účinné preventivní strategie budou 
vyžadovat nejdříve značnou podporu 
výzkumu jejich příčin a rozvoj lepších 
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možností včasné diagnózy a léčby.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem a 
sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 
nemocemi.

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem a 
sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 
nemocemi. Co se však týče jiných potíží, 
zejména neurodegenerativních chorob, 
účinné preventivní strategie budou 
vyžadovat nejdříve značnou podporu 
výzkumu jejich příčin a rozvoj lepších 
možností včasné diagnózy a léčby.

Or. en

Odůvodnění

S mozkovými poruchami souvisí obrovská zátěž jednotlivců a významné společenské faktory a 
z toho vyplývající naléhavá potřeba vyčlenit finanční prostředky na výzkum, který by umožnil 
odhalit příčiny, zlepšit včasnou diagnostiku a vyvinout lepší možnosti léčby. To platí zejména 
pro neurodegenerativní poruchy, jichž bude přibývat a které budou v důsledku stárnutí 
populace nákladné pro jednotlivé systémy zdravotnictví.
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Pozměňovací návrh 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co se týče jiných potíží, zejména 
neurodegenerativních chorob, účinné 
preventivní strategie budou vyžadovat 
nejdříve zvýšenou podporu výzkumu jejich 
příčin a rozvoj lepších možností diagnózy 
a léčby.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzácná onemocnění představují pro EU a 
členské státy stále obrovskou výzvu. 
V Evropě existuje 6 000 až 8 000 vzácných 
onemocnění, která postihují přibližně 30 
milionů osob. Účinnou léčbu lze rozvinout 
jen v případě, že členské státy budou 
spolupracovat, neboť v žádném 
jednotlivém členském státě není 
dostatečný počet případů, aby stačily na 
účinný výzkum.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Problémy s duševním zdravím představují 
téměř 20 % zátěže způsobené 
onemocněním v evropském regionu 
WHO, přičemž každý čtvrtý člověk je 
v nějakém období svého života postižen 
problémy s duševním zdravím.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Choroby u dětí, včetně předčasně 
narozených dětí.
Zdraví dětí je hlavní prioritou Evropské 
unie. Stejně jako u vzácných nemocí lze 
rozvinout účinný výzkum a léčbu jen díky 
společnému celoevropskému úsilí.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Infekční nemoci (např. HIV/AIDS,
tuberkulóza a malárie) představují problém 
pro celý svět, protože se ze 41 % podílejí 
na 1,5 miliardě ztracených let zdravého 
života na celém světě, z toho 8 % 
v Evropě. Je rovněž nutné se připravit na 
nové epidemie a hrozbu narůstající 

Šíření infekčních nemocí (např. 
HIV/AIDS a malárie) a opětovné objevení 
infekčních nemocí, které téměř vymizely 
(jako je syfilis a tuberkulóza), představují 
problém pro celý svět, protože se ze 41 % 
podílejí na 1,5 miliardě ztracených let 
zdravého života na celém světě, z toho 8 % 
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antimikrobiální rezistence. v Evropě. Je rovněž nutné se připravit na 
nové epidemie a hrozbu narůstající 
antimikrobiální rezistence.

Or. fr

Pozměňovací návrh 257
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na druhé straně procesy vývoje léčivých 
přípravků a očkovacích látek jsou čím dále 
dražší a méně efektivní. Je nutné se 
zabývat přetrvávajícími nerovnostmi ve 
zdravotním stavu a zajistit přístup 
k účinným a kvalitním systémům zdravotní 
péče pro všechny Evropany.

Na druhé straně procesy vývoje léčivých 
přípravků a očkovacích látek jsou čím dále 
dražší a méně efektivní. Je nutné se 
zabývat přetrvávajícími nerovnostmi ve 
zdravotním stavu a zajistit přístup 
k účinným a kvalitním systémům zdravotní 
péče pro všechny Evropany – tj. přístup 
k odborným zdravotnickým znalostem, 
včasné diagnóze, vhodnému léčení a 
kvalitní péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na druhé straně procesy vývoje léčivých 
přípravků a očkovacích látek jsou čím dále 
dražší a méně efektivní. Je nutné se 
zabývat přetrvávajícími nerovnostmi ve 
zdravotním stavu a zajistit přístup 
k účinným a kvalitním systémům zdravotní 
péče pro všechny Evropany.

Na druhé straně procesy vývoje léčivých 
přípravků a očkovacích látek jsou čím dále 
dražší a méně efektivní, zatímco se 
ukázalo, že zásahy v oblasti veřejného 
zdraví, podpory zdraví, omezení rizikových 
faktorů a preventivní strategie jsou 
z dlouhodobého hlediska hospodárné. Je 
nutné se zabývat přetrvávajícími 
nerovnostmi ve zdravotním stavu a zajistit 
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přístup k účinným a kvalitním systémům 
zdravotní péče pro všechny Evropany.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na druhé straně procesy vývoje léčivých 
přípravků a očkovacích látek jsou čím dále 
dražší a méně efektivní. Je nutné se 
zabývat přetrvávajícími nerovnostmi ve 
zdravotním stavu a zajistit přístup 
k účinným a kvalitním systémům zdravotní 
péče pro všechny Evropany.

Na druhé straně procesy vývoje léčivých 
přípravků a očkovacích látek jsou čím dále 
dražší a méně efektivní. Je nutné se 
zabývat přetrvávajícími nerovnostmi ve 
zdravotním stavu a zajistit přístup 
ke spravedlivým, udržitelným a kvalitním 
systémům zdravotní péče pro všechny 
Evropany.

Or. fr

Pozměňovací návrh 260
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na druhé straně procesy vývoje léčivých 
přípravků a očkovacích látek jsou čím dále 
dražší a méně efektivní. Je nutné se 
zabývat přetrvávajícími nerovnostmi ve 
zdravotním stavu a zajistit přístup 
k účinným a kvalitním systémům zdravotní 
péče pro všechny Evropany.

Na druhé straně procesy vývoje léčivých 
přípravků a očkovacích látek jsou čím dále 
dražší a méně efektivní a platnost zkoušek 
uskutečněných na zvířatech je stále 
pochybnější. Je třeba zlepšit regulativní 
vědní obory. Je nutné se zabývat 
přetrvávajícími nerovnostmi ve zdravotním 
stavu a zajistit přístup k účinným a 
kvalitním systémům zdravotní péče pro 
všechny Evropany.

Or. en
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Odůvodnění

Výzkum v rámci EU by měl podporovat posun v modelu biomedicínského výzkumu tak, aby byl 
méně závislý na zkouškách na zvířatech, směrem k modernímu testování, které odpovídá 
21. století. Pokroky v molekulární biologii, biotechnologii a jiných oblastech vydláždí cestu 
podstatnému zlepšení toho, jak vědci mohou vyhodnocovat léčivé přípravky a očkovací látky. 
Tyto pokroky mohou testování zrychlit, zlevnit a díky nim se může testování přímo týkat 
člověka.

Pozměňovací návrh 261
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stoupající počet studií dále dokládá, že 
určité chemické látky ovlivňují náš 
hormonální systém a zdraví nebezpečným 
způsobem. Tyto endokrinní disruptory –
zvláštně v kombinacích – ovlivňují, kromě 
mnoha dalších věcí, malformace 
pohlavních orgánů u novorozených 
chlapců, předčasnou pubertu u mladých 
dívek, neplodnost, obezitu a cukrovku. 
Proto je třeba zkoumat celou tuto oblast 
podrobněji.

Or. da

Pozměňovací návrh 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nemoci a zdravotní postižení se 
nezastavují na státních hranicích. Vhodná 
reakce na evropské úrovni v oblasti 
výzkumu a inovací může a měla by 
významným způsobem přispět k řešení 

Nemoci a zdravotní postižení se 
nezastavují na státních hranicích. Vhodná 
reakce na evropské úrovni v oblasti 
výzkumu a inovací může a měla by 
významným způsobem přispět k řešení 
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těchto problémů, zajistit lepší zdraví a 
dobré životní podmínky pro všechny a 
postavit Evropu na vedoucí pozici na 
rychle se rozrůstajících světových trzích, 
pokud jde o inovace v oblasti zdraví a 
dobrých životních podmínek.

těchto problémů, zajistit lepší duševní a 
tělesné zdraví a dobré životní podmínky 
pro všechny a postavit Evropu na vedoucí 
pozici na rychle se rozrůstajících světových 
trzích, pokud jde o inovace v oblasti zdraví 
a dobrých životních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato reakce závisí na excelenci ve 
výzkumu, která zlepší naše základní 
chápání zdraví, nemoci, zdravotního 
postižení, vývoje a stárnutí (včetně 
průměrné délky života) a na 
bezproblémové a všeobecné přeměně 
výsledných a stávajících znalostí do 
podoby inovativních a účinných produktů, 
strategií, intervencí a služeb s potenciálem 
pro nasazení ve velkém měřítku. Navíc 
význam těchto výzev v celé Evropě a 
v mnoha případech na celém světě 
vyžaduje reakci, která se vyznačuje 
dlouhodobou a koordinovanou podporou 
spolupráce mezi víceoborovými a 
víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni.

Tato reakce závisí na excelenci ve 
výzkumu, která zlepší naše základní 
chápání zdraví, nemoci, zdravotního 
postižení, vývoje a stárnutí (včetně 
průměrné délky života) a na 
bezproblémové a všeobecné přeměně 
výsledných a stávajících znalostí do 
podoby inovativních a účinných produktů, 
strategií, intervencí a služeb s potenciálem 
pro nasazení ve velkém měřítku. 
K odhalení klíčových biologických 
pochodů mezi časnými poruchami 
v genetických a buněčných procesech a 
projevem negativních výsledků lidského 
zdraví je zapotřebí zejména široký výzkum 
opírající se o biologii člověka. Navíc 
význam těchto výzev v celé Evropě a 
v mnoha případech na celém světě 
vyžaduje reakci, která se vyznačuje 
dlouhodobou a koordinovanou podporou 
spolupráce mezi víceoborovými a 
víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni.

Or. en
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Pozměňovací návrh 264
Alda Sousa

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato reakce závisí na excelenci ve 
výzkumu, která zlepší naše základní 
chápání zdraví, nemoci, zdravotního 
postižení, vývoje a stárnutí (včetně 
průměrné délky života) a na 
bezproblémové a všeobecné přeměně 
výsledných a stávajících znalostí do 
podoby inovativních a účinných produktů, 
strategií, intervencí a služeb s potenciálem 
pro nasazení ve velkém měřítku. Navíc 
význam těchto výzev v celé Evropě a 
v mnoha případech na celém světě 
vyžaduje reakci, která se vyznačuje 
dlouhodobou a koordinovanou podporou 
spolupráce mezi víceoborovými a 
víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni.

Tato reakce závisí na excelenci ve 
výzkumu a na účinnosti šíření výsledků 
výzkumu, které zlepší naše základní 
chápání zdraví, nemoci, zdravotního 
postižení, vývoje a stárnutí (včetně 
průměrné délky života) a na 
bezproblémové a všeobecné přeměně 
výsledných a stávajících znalostí do 
podoby inovativních a účinných produktů, 
strategií, intervencí a služeb s potenciálem 
pro nasazení ve velkém měřítku. Navíc 
význam těchto výzev v celé Evropě a 
v mnoha případech na celém světě 
vyžaduje reakci, která se vyznačuje 
dlouhodobou a koordinovanou podporou 
spolupráce mezi víceoborovými a 
víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni, a to nejen na úrovni Unie, ale i na 
celosvětové úrovni, a to například 
podporou kapacit výzkumu a vývoje
v endemických oblastech a v oblasti 
nemocí, zejména malárie, horečky 
dengue, tuberkulózy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato reakce závisí na excelenci ve 
výzkumu, která zlepší naše základní 
chápání zdraví, nemoci, zdravotního 
postižení, vývoje a stárnutí (včetně 

Tato reakce závisí na excelenci ve 
výzkumu, která zlepší naše základní 
chápání zdraví, nemoci, zdravotního 
postižení, vývoje a stárnutí (včetně 
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průměrné délky života) a na 
bezproblémové a všeobecné přeměně 
výsledných a stávajících znalostí do 
podoby inovativních a účinných produktů, 
strategií, intervencí a služeb s potenciálem 
pro nasazení ve velkém měřítku. Navíc 
význam těchto výzev v celé Evropě a 
v mnoha případech na celém světě 
vyžaduje reakci, která se vyznačuje 
dlouhodobou a koordinovanou podporou 
spolupráce mezi víceoborovými a 
víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni.

průměrné délky života) a na 
bezproblémové a všeobecné přeměně 
výsledných a stávajících znalostí do 
podoby inovativních, efektivních a 
dostupných produktů, strategií, intervencí 
a služeb s potenciálem pro nasazení ve 
velkém měřítku. Navíc význam těchto 
výzev v celé Evropě a v mnoha případech 
na celém světě vyžaduje reakci, která se 
vyznačuje dlouhodobou a koordinovanou 
podporou spolupráce mezi víceoborovými 
a víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Má-li výzkum přinést maximální společenský prospěch, měl by přinést nejen inovační a 
účinná řešení, ale jeho výsledky by měly být rovněž přístupné široké veřejnosti.

Pozměňovací návrh 266
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato reakce závisí na excelenci ve 
výzkumu, která zlepší naše základní 
chápání zdraví, nemoci, zdravotního 
postižení, vývoje a stárnutí (včetně 
průměrné délky života) a na 
bezproblémové a všeobecné přeměně 
výsledných a stávajících znalostí do 
podoby inovativních a účinných produktů, 
strategií, intervencí a služeb s potenciálem 
pro nasazení ve velkém měřítku. Navíc 
význam těchto výzev v celé Evropě a 
v mnoha případech na celém světě 
vyžaduje reakci, která se vyznačuje 
dlouhodobou a koordinovanou podporou 
spolupráce mezi víceoborovými a 
víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni.

Tato reakce závisí na excelenci ve 
výzkumu, která zlepší naše základní 
chápání zdraví, nemoci, zdravotního 
postižení, vývoje a stárnutí (včetně 
průměrné délky života) a na 
bezproblémové a všeobecné přeměně 
výsledných a stávajících znalostí do 
podoby inovativní a účinné prevence,
produktů, strategií, intervencí a služeb 
s potenciálem pro nasazení ve velkém 
měřítku. Navíc význam těchto výzev v celé 
Evropě a v mnoha případech na celém 
světě vyžaduje reakci, která se vyznačuje 
dlouhodobou a koordinovanou podporou 
spolupráce mezi víceoborovými a 
víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni.
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Pozměňovací návrh 267
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podobně i složitost této výzvy a vzájemná 
závislost jejích složek vyžadují reakci na 
evropské úrovni. Mnoho přístupů, nástrojů 
a technologií, které lze použít v mnoha 
oblastech výzkumu a inovací v rámci této 
výzvy, lze nejlépe podpořit na úrovni Unie. 
Zahrnují vytváření dlouhodobých kohort a 
provádění klinických zkoušek, klinické 
využití tzv. „-omik“ (technologií končících 
na „-omika“) nebo rozvoj IKT a jejich 
použití ve zdravotnické praxi, zejména 
v elektronickém zdravotnictví (e-health). 
Požadavky specifických populací se také 
nejlépe řeší integrovaným způsobem, 
například rozvojem stratifikované či 
personalizované medicíny, při léčbě 
vzácných onemocnění a při poskytování 
řešení pro asistované a nezávislé žití.

Podobně i složitost této výzvy a vzájemná 
závislost jejích složek vyžadují reakci na 
evropské úrovni. Mnoho přístupů, nástrojů 
a technologií, které lze použít v mnoha 
oblastech výzkumu a inovací v rámci této 
výzvy, lze nejlépe podpořit na úrovni Unie. 
Zahrnují vytváření dlouhodobých kohort a 
provádění klinických zkoušek, klinické 
využití tzv. „-omik“ (technologií končících 
na „-omika“) nebo rozvoj IKT a jejich 
použití ve zdravotnické praxi, zejména 
v elektronickém zdravotnictví (e-health). 
Požadavky specifických populací se také 
nejlépe řeší integrovaným způsobem, 
například rozvojem stratifikované či 
personalizované medicíny, péče 
poskytované v odborných všeoborových 
střediscích, při léčbě vzácných 
onemocnění a při poskytování řešení pro 
asistované a nezávislé žití.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podobně i složitost této výzvy a vzájemná 
závislost jejích složek vyžadují reakci na 
evropské úrovni. Mnoho přístupů, nástrojů 

Podobně i složitost této výzvy a vzájemná 
závislost jejích složek vyžadují reakci na 
evropské úrovni. Mnoho přístupů, nástrojů 
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a technologií, které lze použít v mnoha 
oblastech výzkumu a inovací v rámci této 
výzvy, lze nejlépe podpořit na úrovni Unie. 
Zahrnují vytváření dlouhodobých kohort a 
provádění klinických zkoušek, klinické 
využití tzv. „-omik“ (technologií končících 
na „-omika“) nebo rozvoj IKT a jejich 
použití ve zdravotnické praxi, zejména 
v elektronickém zdravotnictví (e-health). 
Požadavky specifických populací se také 
nejlépe řeší integrovaným způsobem, 
například rozvojem stratifikované či 
personalizované medicíny, při léčbě 
vzácných onemocnění a při poskytování 
řešení pro asistované a nezávislé žití.

a technologií, které lze použít v mnoha 
oblastech výzkumu a inovací v rámci této 
výzvy, lze nejlépe podpořit na úrovni Unie. 
Zahrnují podporu propagace zdraví a 
výzkumu zdravotní gramotnosti, vytváření 
dlouhodobých kohort a provádění 
klinických zkoušek, klinické využití tzv. „-
omik“ (technologií končících na „-omika“) 
nebo rozvoj IKT a jejich použití ve 
zdravotnické praxi, zejména 
v elektronickém zdravotnictví (e-health). 
Požadavky specifických populací se také 
nejlépe řeší integrovaným způsobem, 
například rozvojem stratifikované či 
personalizované medicíny, při léčbě 
vzácných onemocnění a při poskytování 
řešení pro asistované a nezávislé žití.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se maximalizoval dopad akcí na 
úrovni Unie, bude se podporovat celá škála 
výzkumných a inovačních činností. Od 
základního výzkumu přes proměnu znalostí 
po rozsáhlé zkoušky a demonstrace, 
s mobilizací soukromých investic, a po 
veřejné zakázky a zakázky v předobchodní 
fázi na nové produkty, služby a 
škálovatelná řešení, které jsou v případě 
nutnosti interoperabilní a podporované 
stanovenými normami nebo společnými 
pokyny. Toto koordinované evropské úsilí 
přispěje k pokračujícímu rozvoji EVP. Ve 
vhodných případech se bude rovněž 
propojovat s činnostmi připravenými 
v rámci programu Zdraví pro růst a
Evropského partnerství pro inovace 

Aby se maximalizoval dopad akcí na 
úrovni Unie, bude se podporovat celá škála 
výzkumných a inovačních činností. Od 
základního výzkumu přes proměnu znalostí 
po rozsáhlé zkoušky a demonstrace, 
s mobilizací soukromých investic, a po 
veřejné zakázky a zakázky v předobchodní 
fázi na nové produkty, služby a 
škálovatelná řešení, které jsou v případě 
nutnosti interoperabilní a podporované 
stanovenými normami nebo společnými 
pokyny. Toto koordinované evropské úsilí 
přispěje k pokračujícímu rozvoji EVP. Ve 
vhodných případech se bude rovněž 
propojovat s činnostmi připravenými 
v rámci programu Zdraví pro růst,
Evropského partnerství pro inovace 
v oblasti aktivního a zdravého stárnutí a 
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v oblasti aktivního a zdravého stárnutí. budoucích kroků v souvislosti 
s chronickými potížemi.

Or. en


