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Pozměňovací návrh 270
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnou zabraňuje onemocnění, 
zlepšuje životní pohodu a je nákladově 
efektivní. Podpora zdraví a prevence 
nemocí rovněž závisí na pochopení 
determinant zdraví, na účinných 
preventivních nástrojích, jako jsou 
očkovací látky, na účinném dohledu nad 
zdravím a nemocemi a související 
připravenosti a na účinných 
screeningových programech.

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnu zabraňuje onemocnění, 
zlepšuje životní pohodu a je nákladově 
efektivní. Podpora zdraví a prevence 
nemocí rovněž závisí na pochopení 
determinant zdraví, na účinných 
preventivních nástrojích, jako jsou 
očkovací látky, na účinném dohledu nad 
zdravím a nemocemi a související 
připravenosti, na účinných screeningových 
programech a na přístupu k včasné, 
kvalitní, vhodné a odborné léčbě.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnou zabraňuje onemocnění, 
zlepšuje životní pohodu a je nákladově 
efektivní. Podpora zdraví a prevence 
nemocí rovněž závisí na pochopení 
determinant zdraví, na účinných 
preventivních nástrojích, jako jsou 
očkovací látky, na účinném dohledu nad 
zdravím a nemocemi a související 
připravenosti a na účinných 
screeningových programech.

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnu zabraňuje onemocnění, 
zlepšuje duševní a fyzickou životní pohodu 
a je nákladově efektivní. Podpora zdraví a 
prevence nemocí rovněž závisí na 
pochopení determinant zdraví a vazeb mezi 
fyzickým a duševním zdravím, na účinných 
preventivních nástrojích, jako jsou 
očkovací látky, na účinném dohledu nad 
zdravím a nemocemi a související 
připravenosti a na účinných 
screeningových programech a včasné 
diagnóze.
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Or. en

Pozměňovací návrh 272
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnu zabraňuje onemocnění, 
zlepšuje životní pohodu a je nákladově 
efektivní. Podpora zdraví a prevence 
nemocí rovněž závisí na pochopení 
determinant zdraví, na účinných 
preventivních nástrojích, jako jsou 
očkovací látky, na účinném dohledu nad 
zdravím a nemocemi a související 
připravenosti a na účinných 
screeningových programech.

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnou zabraňuje onemocnění, 
zlepšuje životní pohodu a je nákladově 
efektivní. Podpora zdraví a prevence 
nemocí rovněž závisí na pochopení 
determinant zdraví, včetně obezity, která je 
jednou z nejzávažnějších příčin mnoha 
chronických chorob, na účinných 
preventivních nástrojích, jako jsou 
očkovací látky, na účinném dohledu nad 
zdravím a nemocemi a související 
připravenosti a na účinných 
screeningových programech.

Or. da

Pozměňovací návrh 273
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnou zabraňuje onemocnění, 
zlepšuje životní pohodu a je nákladově 
efektivní. Podpora zdraví a prevence 
nemocí rovněž závisí na pochopení 
determinant zdraví, na účinných 
preventivních nástrojích, jako jsou 
očkovací látky, na účinném dohledu nad 
zdravím a nemocemi a související 
připravenosti a na účinných 

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnu zabraňuje onemocnění, 
zlepšuje životní pohodu a je nákladově 
efektivní. Podpora zdraví a prevence 
nemocí rovněž závisí na pochopení 
veřejného zdraví a výsledků jeho 
výzkumu, determinant zdraví, na účinných 
preventivních nástrojích, jako jsou 
očkovací látky, na účinném dohledu nad 
zdravím a nemocemi a související 
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screeningových programech. připravenosti a na účinných 
screeningových programech.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnou zabraňuje
onemocnění, zlepšuje životní pohodu a je
nákladově efektivní. Podpora zdraví a 
prevence nemocí rovněž závisí na 
pochopení determinant zdraví, na účinných 
preventivních nástrojích, jako jsou 
očkovací látky, na účinném dohledu nad 
zdravím a nemocemi a související 
připravenosti a na účinných 
screeningových programech.

Účinná podpora zdraví a zvyšování 
povědomí o rizikových faktorech 
zabraňují onemocnění, zlepšují životní 
pohodu a jsou nákladově efektivní. 
Podpora zdraví a prevence nemocí rovněž 
závisí na pochopení determinant zdraví, na 
evropských údajích opírajících se o 
společné ukazatele, na účinných 
preventivních nástrojích, jako jsou 
očkovací látky, na účinném dohledu nad 
zdravím a nemocemi a související 
připravenosti a na účinných 
screeningových programech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 275
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspěšné snahy o prevenci, zvládání, léčbu 
a vyléčení onemocnění, zdravotních 
postižení a snížené funkčnosti mají oporu 
v základním porozumění jejich determinant 
a příčin, procesů a dopadů, stejně tak jako 
faktorů, které představují základ dobrého 
zdraví a životní pohody. Rovněž je 

(Netýká se českého znění.)
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nezbytné účinné sdílení údajů a propojení 
těchto údajů s rozsáhlými kohortovými 
studiemi, stejně jako převádění výsledků 
výzkumu na klinickou úroveň, zejména 
prostřednictvím provádění klinických 
zkoušek.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Alda Sousa

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspěšné snahy o prevenci, zvládání, léčbu 
a vyléčení onemocnění, zdravotních 
postižení a snížené funkčnosti mají oporu 
v základním porozumění jejich determinant 
a příčin, procesů a dopadů, stejně tak jako 
faktorů, které představují základ dobrého 
zdraví a životní pohody. Rovněž je 
nezbytné účinné sdílení údajů a propojení 
těchto údajů s rozsáhlými kohortovými 
studiemi, stejně jako převádění výsledků 
výzkumu na klinickou úroveň, zejména 
prostřednictvím provádění klinických 
zkoušek.

Úspěšné snahy o prevenci, zvládání, léčbu 
a vyléčení onemocnění, zdravotních 
postižení a snížené funkčnosti mají oporu 
v základním porozumění jejich determinant 
a příčin, procesů a dopadů, stejně tak jako 
faktorů, které představují základ dobrého 
zdraví a životní pohody. Využívání 
výsledků biomedicínského výzkumu 
k rozvoji medicíny pro různá onemocnění 
a diagnostika, léčba a zdravotní péče 
dostupná pro všechny jsou silným 
nástrojem pro větší pokrytí a účinnosti 
zdravotní péče a kvality života pacientů. 
Rovněž je nezbytné účinné sdílení údajů a 
propojení těchto údajů s rozsáhlými 
kohortovými studiemi, stejně jako 
převádění výsledků výzkumu na klinickou 
úroveň, zejména prostřednictvím provádění 
klinických zkoušek.

Or. pt

Pozměňovací návrh 277
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspěšné snahy o prevenci, zvládání, léčbu 
a vyléčení onemocnění, zdravotních 
postižení a snížené funkčnosti mají oporu 
v základním porozumění jejich determinant 
a příčin, procesů a dopadů, stejně tak jako 
faktorů, které představují základ dobrého 
zdraví a životní pohody. Rovněž je 
nezbytné účinné sdílení údajů a propojení 
těchto údajů s rozsáhlými kohortovými 
studiemi, stejně jako převádění výsledků 
výzkumu na klinickou úroveň, zejména 
prostřednictvím provádění klinických 
zkoušek.

Úspěšné snahy o prevenci, zvládání, léčbu
a vyléčení onemocnění, zdravotních 
postižení a snížené funkčnosti mají oporu 
v základním porozumění jejich determinant 
a příčin, procesů a dopadů, stejně tak jako 
faktorů, které představují základ dobrého 
zdraví a životní pohody. Rovněž je 
nezbytné účinné sdílení údajů a propojení 
těchto údajů s rozsáhlými kohortovými 
studiemi, stejně jako převádění výsledků 
výzkumu na klinickou úroveň, zejména 
prostřednictvím provádění klinických 
zkoušek (např. v odborných 
víceodvětvových centrech zaměřených na 
konkrétní onemocnění).

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspěšné snahy o prevenci, zvládání, léčbu 
a vyléčení onemocnění, zdravotních 
postižení a snížené funkčnosti mají oporu 
v základním porozumění jejich determinant 
a příčin, procesů a dopadů, stejně tak jako 
faktorů, které představují základ dobrého 
zdraví a životní pohody. Rovněž je 
nezbytné účinné sdílení údajů a propojení 
těchto údajů s rozsáhlými kohortovými 
studiemi, stejně jako převádění výsledků 
výzkumu na klinickou úroveň, zejména 
prostřednictvím provádění klinických 
zkoušek

Úspěšné snahy o prevenci, zvládání, léčbu 
a vyléčení onemocnění, zdravotních 
postižení a snížené funkčnosti mají oporu 
v základním porozumění jejich determinant 
a příčin, procesů a dopadů, stejně tak jako 
faktorů, které představují základ dobrého 
zdraví a životní pohody. Rovněž je 
nezbytné účinné sdílení údajů, 
standardizované zpracování údajů a 
propojení těchto údajů s rozsáhlými 
kohortovými studiemi, stejně jako 
převádění výsledků výzkumu na klinickou 
úroveň, zejména prostřednictvím provádění 
klinických zkoušek.

Or. da
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Pozměňovací návrh 279
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspěšné snahy o prevenci, zvládání, léčbu 
a vyléčení onemocnění, zdravotních 
postižení a snížené funkčnosti mají oporu 
v základním porozumění jejich determinant 
a příčin, procesů a dopadů, stejně tak jako 
faktorů, které představují základ dobrého 
zdraví a životní pohody. Rovněž je 
nezbytné účinné sdílení údajů a propojení 
těchto údajů s rozsáhlými kohortovými 
studiemi, stejně jako převádění výsledků 
výzkumu na klinickou úroveň, zejména 
prostřednictvím provádění klinických 
zkoušek.

Úspěšné snahy o prevenci, zvládání, léčbu 
a vyléčení onemocnění, zdravotních 
postižení a snížené funkčnosti mají oporu 
v základním porozumění jejich determinant 
a příčin, procesů a dopadů, stejně tak jako 
faktorů, které představují základ dobrého 
zdraví a životní pohody. Rovněž je 
nezbytné účinné sdílení údajů a propojení 
těchto údajů s rozsáhlými kohortovými 
studiemi, především evropskými 
(vycházejícími z příkladu framinghamské 
kohorty v případě kardiovaskulárních 
onemocnění), stejně jako převádění 
výsledků výzkumu na klinickou úroveň, 
zejména prostřednictvím provádění 
multicentrických klinických zkoušek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je nutné rozvíjet personalizovanou 
medicínu a vyvíjet tak nové preventivní a
terapeutické strategie, které lze 
přizpůsobovat potřebám pacienta, aby se 
posílila prevence a včasné zjišťování
onemocnění. Je nutné identifikovat 
faktory, které ovlivňují terapeutické
rozhodování, , podrobněji je objasnit a
prostřednictvím výzkumu rozvíjet.
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Pozměňovací návrh 281
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 
v oblasti zajišťování prevence a léčby, aby 
se stanovily osvědčené postupy 
v odvětvích zdravotnických služeb a péče a 
podporovalo se jejich šíření a aby se 
podporovala integrovaná péče a všeobecné 
přijímání technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které pomáhají zejména 
starším osobám, stejně jako zdravotně 
postiženým osobám, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. Takové počínání přispěje ke 
zvýšení a prodloužení jejich tělesné, 
sociální a duševní pohody.

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 
v oblasti zajišťování prevence a léčby, aby 
se stanovily osvědčené postupy 
v odvětvích zdravotnických služeb a péče a 
podporovalo se jejich šíření a aby se 
podporovala integrovaná péče a všeobecné 
přijímání technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které pomáhají zejména 
starším osobám, chronicky nemocným 
osobám, stejně jako zdravotně postiženým 
osobám, aby zůstaly aktivní a nezávislé. 
Takové počínání přispěje ke zvýšení a 
prodloužení jejich tělesné, sociální a 
duševní pohody.

Or. en

Odůvodnění

Chronické nemoci jsou největší výzvou v úsilí o dosažení cíle EU, kterým je přidat do roku 
2020 občanům EU dva roky zdravého života. Je třeba konkrétně zmínit, že by mělo být 
zajištěno, aby všechny osoby s chronickým onemocněním mohly mít prospěch z lepšího
rozhodování v oblasti zajišťování prevence a léčby, šíření osvědčených postupů a zavádění
technologických a sociálních inovací.

Pozměňovací návrh 282
Petru Constantin Luhan
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 
v oblasti zajišťování prevence a léčby, aby 
se stanovily osvědčené postupy 
v odvětvích zdravotnických služeb a péče a 
podporovalo se jejich šíření a aby se 
podporovala integrovaná péče a všeobecné 
přijímání technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které pomáhají zejména 
starším osobám, stejně jako zdravotně 
postiženým osobám, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. Takové počínání přispěje ke 
zvýšení a prodloužení jejich tělesné, 
sociální a duševní pohody.

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 
v oblasti zajišťování prevence a léčby, aby 
se stanovily osvědčené postupy 
v odvětvích zdravotnických služeb a péče a 
podporovalo se jejich šíření a aby se 
podporovala integrovaná péče a všeobecné 
přijímání technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které pomáhají zejména 
starším osobám, stejně jako osobám, které 
během života postihlo zdravotní postižení, 
aby zůstaly aktivní a nezávislé. Takové 
počínání přispěje ke zvýšení a prodloužení 
jejich tělesné, sociální a duševní pohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 
v oblasti zajišťování prevence a léčby, aby 
se stanovily osvědčené postupy 
v odvětvích zdravotnických služeb a péče a 
podporovalo se jejich šíření a aby se 

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny jednotlivce, bez ohledu na jejich 
věk, pohlaví či ekonomické prostředky, je 
potřeba vyvinout úsilí pro zlepšení 
rozhodování v oblasti zajišťování prevence 
a léčby, aby se stanovily osvědčené 
postupy v odvětvích zdravotnických služeb 
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podporovala integrovaná péče a všeobecné 
přijímání technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které pomáhají zejména 
starším osobám, stejně jako zdravotně 
postiženým osobám, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. Takové počínání přispěje ke 
zvýšení a prodloužení jejich tělesné, 
sociální a duševní pohody.

a péče a podporovalo se jejich šíření a aby 
se podporovala integrovaná péče (případně 
poskytovaná v odborných centrech), a 
všeobecné přijímání technologických, 
organizačních a sociálních inovací, které 
pomáhají zejména starším osobám, stejně 
jako zdravotně postiženým osobám a 
pacientům, aby zůstaly aktivní a nezávislé. 
Takové počínání přispěje ke zvýšení a 
prodloužení jejich tělesné, sociální a 
duševní pohody a kvality života.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 
v oblasti zajišťování prevence a léčby, aby 
se stanovily osvědčené postupy 
v odvětvích zdravotnických služeb a péče a 
podporovalo se jejich šíření a aby se 
podporovala integrovaná péče a všeobecné 
přijímání technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které pomáhají zejména 
starším osobám, stejně jako zdravotně 
postiženým osobám, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. Takové počínání přispěje ke 
zvýšení a prodloužení jejich tělesné, 
sociální a duševní pohody.

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 
v oblasti zajišťování prevence a léčby, aby 
se stanovily osvědčené postupy 
v odvětvích zdravotnických služeb a péče a 
podporovalo se jejich šíření a aby se 
podporovala integrovaná péče a všeobecné 
přijímání technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které pomáhají zejména 
starším osobám, chronicky nemocným 
osobám, stejně jako zdravotně postiženým 
osobám, aby zůstaly aktivní a nezávislé. 
Takové počínání přispěje ke zvýšení a 
prodloužení jejich tělesné, sociální a 
duševní pohody.

Or. en
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Pozměňovací návrh 285
Christa Klaß

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 
v oblasti zajišťování prevence a léčby, aby 
se stanovily osvědčené postupy 
v odvětvích zdravotnických služeb a péče a 
podporovalo se jejich šíření a aby se 
podporovala integrovaná péče a všeobecné 
přijímání technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které pomáhají zejména 
starším osobám, stejně jako zdravotně 
postiženým osobám, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. Takové počínání přispěje ke 
zvýšení a prodloužení jejich tělesné, 
sociální a duševní pohody.

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 
v oblasti zajišťování prevence a léčby, aby 
se stanovily osvědčené postupy 
v odvětvích zdravotnických služeb a péče a 
podporovalo se jejich šíření a aby se 
podporovala integrovaná péče a všeobecné 
přijímání technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které pomáhají zejména 
starším osobám, osobám s chronickými 
onemocněními, stejně jako zdravotně 
postiženým osobám, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. Takové počínání přispěje ke 
zvýšení a prodloužení jejich tělesné, 
sociální a duševní pohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 
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v oblasti zajišťování prevence a léčby, aby 
se stanovily osvědčené postupy 
v odvětvích zdravotnických služeb a péče a 
podporovalo se jejich šíření a aby se 
podporovala integrovaná péče a všeobecné 
přijímání technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které pomáhají zejména 
starším osobám, stejně jako zdravotně 
postiženým osobám, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. Takové počínání přispěje ke 
zvýšení a prodloužení jejich tělesné, 
sociální a duševní pohody.

v oblasti zajišťování prevence a léčby, aby 
se stanovily osvědčené postupy 
v odvětvích zdravotnických služeb a péče, 
posílilo se postavení občanů a pacientů 
díky zdravotní gramotnosti a aby se 
podporovala integrovaná péče a všeobecné 
přijímání technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které pomáhají zejména 
starším osobám, stejně jako zdravotně 
postiženým osobám, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. Takové počínání přispěje ke 
zvýšení a prodloužení jejich tělesné, 
sociální a duševní pohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 
v oblasti zajišťování prevence a léčby, aby 
se stanovily osvědčené postupy 
v odvětvích zdravotnických služeb a péče a 
podporovalo se jejich šíření a aby se 
podporovala integrovaná péče a všeobecné 
přijímání technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které pomáhají zejména 
starším osobám, stejně jako zdravotně 
postiženým osobám, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. Takové počínání přispěje ke 
zvýšení a prodloužení jejich tělesné, 
sociální a duševní pohody.

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními a 
zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 
na odvětví zdravotnictví a péče. Máme-li 
zachovat účinné zdravotnictví a péči pro 
všechny věkové skupiny, je potřeba 
vyvinout úsilí pro zlepšení rozhodování 
v oblasti zajišťování prevence, léčby a 
diagnostiky, aby se stanovily osvědčené 
postupy v odvětvích zdravotnických služeb 
a péče a podporovalo se jejich šíření a aby 
se podporovala integrovaná péče a 
všeobecné přijímání technologických, 
organizačních a sociálních inovací, které 
pomáhají zejména starším osobám, stejně 
jako zdravotně postiženým osobám, aby 
zůstaly aktivní a nezávislé. Takové 
počínání přispěje ke zvýšení a prodloužení 
jejich tělesné, sociální a duševní pohody.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 288
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny tyto činnosti se provádějí 
takovým způsobem, aby poskytovaly 
podporu během celého výzkumného a 
inovačního cyklu a přitom posílily 
konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví v Evropě a rozvoj nových 
příležitostí na trhu.

Všechny tyto činnosti se provádějí 
takovým způsobem, aby poskytovaly 
podporu během celého výzkumného a 
inovačního cyklu a přitom posílily 
konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví v Evropě a rozvoj nových 
příležitostí na trhu. Důraz bude kladen 
také na zapojení všech zúčastněných stran 
v oblasti zdravotní péče, včetně pacientů a 
organizací pacientů, s cílem vytvořit
výzkumné a inovační programy, které 
aktivně zapojí občany a budou odrážet 
jejich potřeby a očekávání.

Or. en

Odůvodnění

Zdravotnický výzkum financovaný Evropskou unií by měl odrážet potřeby a očekávání občanů 
– pomoc samotným pacientům. Organizace pacientů mají díky svým zkušenostem, postřehům 
a nápadům ideální předpoklady pro pomoc s přípravou výzkumného programu, pro 
vybudování smysluplných vztahů se všemi hlavními zúčastněnými stranami a pro vyjádření 
jednotného názoru pacientů.

Pozměňovací návrh 289
Christa Klaß

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny tyto činnosti se provádějí 
takovým způsobem, aby poskytovaly 
podporu během celého výzkumného a 
inovačního cyklu a přitom posílily 

Všechny tyto činnosti se provádějí 
takovým způsobem, aby poskytovaly 
podporu během celého výzkumného a 
inovačního cyklu a přitom posílily 
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konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví v Evropě a rozvoj nových 
příležitostí na trhu.

konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví v Evropě a rozvoj nových 
příležitostí na trhu. Za tímto účelem je 
mimořádně důležité vytvořit širokou 
výzkumnou základnu pro dosažení vysoké 
úrovně konkurenceschopnosti a pro 
budoucí inovace v Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny tyto činnosti se provádějí 
takovým způsobem, aby poskytovaly 
podporu během celého výzkumného a 
inovačního cyklu a přitom posílily 
konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví v Evropě a rozvoj nových 
příležitostí na trhu.

Všechny tyto činnosti se provádějí 
takovým způsobem, aby poskytovaly 
podporu během celého výzkumného a 
inovačního cyklu a přitom posílily rozvoj 
nových příležitostí na trhu a 
konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví v Evropě a podpořily malé a 
střední podniky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 291
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání toho, kudy se 
ubírají lidská onemocnění a toxicita pro 
člověka, a zlepšení diagnostiky a chápání 
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posouzení vnímavosti k nemocím; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 
medicíny in silico za účelem lepšího 
zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe a 
rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických 
systémů a snížení nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy.

biologických markerů a způsobů účinku; 
rozvoj efektivních screeningových 
programů a zlepšení posouzení vnímavosti 
k nemocím; zlepšení dohledu a 
připravenosti; vývoj lepších preventivních 
očkovacích látek; používání medicíny in 
silico za účelem lepšího zvládání a 
předvídání onemocnění; léčba nemocí; 
přenos znalostí do klinické praxe a 
rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod souvisejících s 
pochopením lidského zdraví a lidských 
onemocnění za účelem podpory tvorby 
politik a regulačních potřeb a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických 
systémů a snížení nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 
posouzení vnímavosti k nemocím; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 
medicíny in silico za účelem lepšího 

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem a sociálních faktorů), zlepšení 
podpory zdraví a prevence nemocí; chápání 
onemocnění a zlepšení diagnostiky; rozvoj 
efektivních screeningových programů a 
zlepšení posouzení vnímavosti k nemocím; 
zlepšení dohledu a připravenosti; vývoj 
lepších preventivních očkovacích látek; 
používání medicíny in silico za účelem 
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zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe a 
rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických 
systémů a snížení nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy.

lepšího zvládání a předvídání onemocnění; 
léčba nemocí; přenos znalostí do klinické 
praxe a rozšiřitelných inovativních akcí; 
lepší využívání zdravotních údajů; 
pochopení rozdílů v typu, vhodnosti a 
kvalitě zdravotní péče a léčby dostupné 
pro osoby se zdravotním postižením, 
včetně důsledků pro zdravotně postižené 
osoby (např. ztráta samostatnosti); aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití pro 
starší osoby a osoby se zdravotním 
postižením, zejména osoby vyžadující 
vysokou úroveň podpory; individuální 
posílení pozice pro zvládnutí vlastního 
zdravotního stavu; podpora integrované 
péče; zlepšení vědeckých nástrojů a metod 
na podporu tvorby politik a regulačních 
potřeb a optimalizace efektivity a účinnosti 
zdravotnických systémů a snížení 
nerovností prostřednictvím rozhodování 
založeného na důkazech a šíření 
osvědčených postupů a inovační 
technologie a přístupy včetně studií 
týkajících se evropských systémů 
sociálního zabezpečení a jejich účinnosti 
při uspokojování různorodých potřeb osob 
se zdravotním postižením, včetně účasti na 
zaměstnanosti a udržení zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Alda Sousa

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím, 
klimatem, chudobou a pohlavím), zlepšení 
podpory zdraví a prevence nemocí; chápání 
onemocnění a zlepšení diagnostiky; rozvoj 
efektivních screeningových programů a 



PE492.613v01-00 18/86 AM\906357CS.doc

CS

posouzení vnímavosti k nemocím; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 
medicíny in silico za účelem lepšího 
zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe 
a rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických 
systémů a snížení nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy.

zlepšení posouzení vnímavosti k nemocím; 
zlepšení dohledu a připravenosti; vývoj 
lepších preventivních očkovacích látek; 
používání medicíny in silico za účelem 
lepšího zvládání a předvídání onemocnění; 
zlepšení léčby nemocí na základě lepší 
diagnostiky, léčby a zdravotní péče pro 
všechny; rychlejší a účinnější přenos 
znalostí do klinické praxe a rozšiřitelných 
inovativních akcí; lepší využívání 
zdravotních údajů; zdravé stárnutí, 
nezávislé a asistované žití; zlepšení 
podmínek dostupnosti paliativní péče a 
reprodukčního zdraví; individuální 
posílení pozice pro zvládnutí vlastního 
zdravotního stavu; podpora integrované 
péče; zlepšení vědeckých nástrojů a metod 
na podporu tvorby politik a regulačních 
potřeb a optimalizace efektivity a účinnosti 
zdravotnických systémů a snížení 
nerovností prostřednictvím rozhodování 
založeného na důkazech a šíření 
osvědčených postupů a inovační 
technologie a přístupy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 294
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 
posouzení vnímavosti k nemocím; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 
medicíny in silico za účelem lepšího 

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 
přístupu k těmto programům a zlepšení 
posouzení vnímavosti k nemocím; vývoj 
léků na zanedbávané nemoci; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
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zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe a 
rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických 
systémů a snížení nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy.

preventivních očkovacích látek; používání 
medicíny in silico za účelem lepšího 
zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe a 
rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče včetně léčby poskytované 
v odborných víceodvětvových centrech 
zaměřených na jednotlivá onemocnění; 
zlepšení vědeckých nástrojů a metod na 
podporu tvorby politik a regulačních potřeb 
a optimalizace efektivity a účinnosti 
zdravotnických systémů a snížení 
nerovností prostřednictvím rozhodování 
založeného na důkazech a šíření 
osvědčených postupů (týkajících se 
například poskytování co nejúčinnější 
péče, kterou pacienti oceňují), a inovační 
technologie a přístupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 
posouzení vnímavosti k nemocím; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 
medicíny in silico za účelem lepšího 
zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe a 

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem a látek narušujících endokrinní 
systém), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 
posouzení vnímavosti k nemocím; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 
medicíny in silico za účelem lepšího 
zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
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rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických 
systémů a snížení nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů
a inovační technologie a přístupy.

nemocí; přenos znalostí do klinické praxe a 
rozšiřitelných inovativních akcí včetně 
psychosociálních aspektů; lepší využívání 
zdravotních údajů; standardizované 
metody analýzy dat; aktivní stárnutí, 
nezávislé a asistované žití; individuální 
posílení pozice pro zvládnutí vlastního 
zdravotního stavu; podpora integrované 
péče; zlepšení vědeckých nástrojů a metod 
na podporu tvorby politik a regulačních 
potřeb a optimalizace efektivity a účinnosti 
zdravotnických systémů a snížení 
zdravotních rozdílů a nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy. Činnosti 
musí plně využít představené možnosti pro 
skutečně interdisciplinární přístup 
kombinující poznatky ze všech šesti výzev 
a dalších pilířů za účelem zajištění 
udržitelných řešení v rámci oblasti 
působnosti. Je nutné podporovat aktivní 
zapojení poskytovatelů zdravotní péče, aby 
se zajistilo rychlé využití a provádění 
výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 
posouzení vnímavosti k nemocím; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 
posouzení vnímavosti k nemocím; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 
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medicíny in silico za účelem lepšího 
zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe a 
rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických 
systémů a snížení nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy.

medicíny in silico za účelem lepšího 
zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe a 
rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; řešení 
poruch plodnosti; individuální posílení 
pozice pro zvládnutí vlastního zdravotního 
stavu; podpora integrované péče; zlepšení 
vědeckých nástrojů a metod na podporu 
tvorby politik a regulačních potřeb a 
optimalizace efektivity a účinnosti 
zdravotnických systémů a snížení 
nerovností prostřednictvím rozhodování 
založeného na důkazech a šíření 
osvědčených postupů a inovační 
technologie a přístupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 
posouzení vnímavosti k nemocím; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 
medicíny in silico za účelem lepšího 
zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe a 
rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s chováním, s životním 
prostředím a klimatem), pochopení 
zdravotní gramotnosti a podpora 
souvisejících programů, které zlepšují 
zdravotní gramotnost evropských občanů,
zlepšení podpory zdraví a zdravého 
životního stylu a prevence nemocí; chápání 
onemocnění a zlepšení diagnostiky; rozvoj 
efektivních screeningových programů a 
zlepšení posouzení vnímavosti k nemocím; 
zlepšení dohledu a připravenosti; vývoj 
lepších preventivních očkovacích látek; 
používání medicíny in silico za účelem 
lepšího zvládání a předvídání onemocnění; 
léčba nemocí; přenos znalostí do klinické 
praxe a rozšiřitelných inovativních akcí; 
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integrované péče; zlepšení vědeckých
nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických 
systémů a snížení nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy.

lepší využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických
systémů a snížení nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 
posouzení vnímavosti k nemocím; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 
medicíny in silico za účelem lepšího 
zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe a 
rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických 
systémů a snížení nerovností 

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky, zejména v souvislosti 
s možnou léčbou nebo prevencí; rozvoj 
efektivních screeningových programů a 
zlepšení posouzení vnímavosti k nemocím; 
zlepšení dohledu a připravenosti; vývoj 
lepších preventivních očkovacích látek; 
používání medicíny in silico za účelem 
lepšího zvládání a předvídání onemocnění; 
léčba nemocí; přenos znalostí do klinické 
praxe a rozšiřitelných inovativních akcí; 
lepší využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických 
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prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy.

systémů a snížení nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy.

Or. en

Odůvodnění

Izolovaný výzkum týkající se diagnostiky není užitečný, pokud se také nezabývá terapií v 
širším slova smyslu. 

Pozměňovací návrh 299
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 
posouzení vnímavosti k nemocím; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 
medicíny in silico za účelem lepšího 
zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe a 
rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických 
systémů a snížení nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy.

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem), zlepšení podpory zdraví a 
prevence nemocí; chápání onemocnění a 
zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 
posouzení vnímavosti k nemocím; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 
medicíny in silico za účelem lepšího 
zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe a 
rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; pochopení 
rozdílů v typu, vhodnosti a kvalitě 
zdravotní péče a léčby dostupné pro osoby 
se zdravotním postižením, včetně důsledků 
pro zdravotně postižené osoby (např. 
ztráta samostatnosti); výzkum v oblasti 
politik a postupů pro zapojení uživatelů do 
poskytování zdravotní péče; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
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nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických 
systémů a snížení nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro řešení výzev spojených s budoucí 
potřebou evropských akcí týkajících se 
hospodaření s vodou by na výzkum a 
inovace v oblasti inovací při hospodaření 
s vodou měly být vyčleněny příslušné 
finanční prostředky Unie. Za tímto 
účelem by měla být na tuto společenskou 
výzvu vyčleněna část celkového rozpočtu 
programu Horizont 2020 (pro období 
2014–2020).

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum a 
biohospodářství

2. Zajišťování a bezpečnost potravin, 
udržitelné zemědělství, mořský a námořní 
výzkum a biohospodářství

Or. en
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Odůvodnění

Oprava pozměňovacího návrhu 31 částečně odrážející poznámky Komise ohledně rozsahu 
mořského a námořního výzkumu.

Pozměňovací návrh 302
Vittorio Prodi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je zajistit dostatečné 
zásobování bezpečnými a vysoce 
kvalitními potravinami a dalšími 
biologickými výrobky prostřednictvím 
rozvoje produktivních systémů prvovýroby 
účinně využívajících zdroje i podpory 
souvisejících ekosystémových služeb, a to 
vedle konkurenceschopných a 
nízkouhlíkových dodavatelských řetězců. 
Tím dojde k urychlení přechodu 
k udržitelnému evropskému 
biohospodářství.

Specifickým cílem je zajistit dostatečné 
zásobování bezpečnými a vysoce 
kvalitními potravinami a dalšími 
biologickými výrobky prostřednictvím 
rozvoje produktivních systémů prvovýroby 
účinně využívajících zdroje a 
respektujících biologickou rozmanitost i 
podpory souvisejících ekosystémových 
služeb, a to vedle konkurenceschopných a 
nízkouhlíkových dodavatelských řetězců. 
Tím dojde k urychlení přechodu 
k udržitelnému evropskému 
biohospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je zajistit dostatečné 
zásobování bezpečnými a vysoce 
kvalitními potravinami a dalšími 
biologickými výrobky prostřednictvím 
rozvoje produktivních systémů prvovýroby 
účinně využívajících zdroje i podpory 
souvisejících ekosystémových služeb, a to 

Specifickým cílem je zajistit dostatečné 
zásobování bezpečnými a vysoce 
kvalitními zdravými potravinami a dalšími 
biologickými výrobky prostřednictvím 
rozvoje produktivních systémů prvovýroby 
účinně využívajících zdroje a systémů 
zpracování potravin i podpory 
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vedle konkurenceschopných a 
nízkouhlíkových dodavatelských řetězců. 
Tím dojde k urychlení přechodu 
k udržitelnému evropskému 
biohospodářství.

souvisejících ekosystémových služeb, a to 
vedle konkurenceschopných a 
nízkouhlíkových dodavatelských řetězců. 
Tím dojde k urychlení přechodu 
k udržitelnému evropskému 
biohospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Elena Oana Antonescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je zajistit dostatečné 
zásobování bezpečnými a vysoce 
kvalitními potravinami a dalšími 
biologickými výrobky prostřednictvím 
rozvoje produktivních systémů prvovýroby 
účinně využívajících zdroje i podpory 
souvisejících ekosystémových služeb, a to 
vedle konkurenceschopných a 
nízkouhlíkových dodavatelských řetězců. 
Tím dojde k urychlení přechodu 
k udržitelnému evropskému 
biohospodářství.

Specifickým cílem je zajistit dostatečné 
zásobování bezpečnými a vysoce 
kvalitními potravinami a dalšími 
biologickými výrobky a současně se 
vyvarovat nadměrného využívání 
ekosystémů, a to prostřednictvím rozvoje 
produktivních systémů prvovýroby účinně 
využívajících zdroje i podpory 
souvisejících ekosystémových služeb, a to 
vedle konkurenceschopných a 
nízkouhlíkových dodavatelských řetězců. 
Tím dojde k urychlení přechodu 
k udržitelnému evropskému 
biohospodářství.

Or. ro

Pozměňovací návrh 305
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je zajistit dostatečné 
zásobování bezpečnými a vysoce 

Specifickým cílem je zajistit dostatečné 
zásobování bezpečnými a vysoce 
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kvalitními potravinami a dalšími 
biologickými výrobky prostřednictvím 
rozvoje produktivních systémů prvovýroby 
účinně využívajících zdroje i podpory 
souvisejících ekosystémových služeb, a to 
vedle konkurenceschopných a 
nízkouhlíkových dodavatelských řetězců. 
Tím dojde k urychlení přechodu 
k udržitelnému evropskému 
biohospodářství.

kvalitními potravinami a dalšími 
biologickými výrobky prostřednictvím 
rozvoje produktivních systémů prvovýroby 
účinně využívajících zdroje i sblížení 
kvantitativního a kvalitativního přístupu, 
a to vedle konkurenceschopných a 
nízkouhlíkových dodavatelských řetězců.

Or. fr

Pozměňovací návrh 306
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během nadcházejících desetiletí bude 
Evropa čelit zvýšenému soutěžení o 
omezené a konečné přírodní zdroje, 
účinkům změny klimatu, zejména na 
systémy prvovýroby (zemědělství, 
lesnictví, rybolov a akvakulturu) a potřebě 
zajistit udržitelné, bezpečné a zabezpečené 
dodávky potravin pro evropskou a rostoucí 
světovou populaci. Podle odhadů bude 
třeba zvýšit světový přísun potravin o 
70 %, má-li se uživit celosvětová populace 
čítající do roku 2050 9 miliard osob. Na 
zemědělství připadá zhruba 10 % emisí 
skleníkových plynů v Unii a přestože 
v Evropě klesají, na celosvětové úrovni 
emise ze zemědělství podle předpovědí do 
roku 2030 vzrostou až na 20 %. Navíc 
Evropa bude potřebovat zajistit dostatečné 
dodávky surovin, energie a průmyslových 
výrobků v podmínkách zmenšujících se 
zdrojů fosilního uhlíku (očekává se, že 
produkce ropy a kapalného plynu klesne do 
roku 2050 přibližně o 60 %) a přitom si 
udržet svou konkurenceschopnost. 
Obrovský problém a náklady představuje 

Během nadcházejících desetiletí bude 
Evropa čelit zvýšenému soutěžení o 
omezené a konečné přírodní zdroje, 
účinkům změny klimatu, zejména na 
systémy prvovýroby (zemědělství, 
lesnictví, rybolov a akvakulturu) a potřebě 
zajistit udržitelné, bezpečné a zabezpečené 
dodávky potravin pro evropskou a rostoucí 
světovou populaci. Podle odhadů bude 
třeba zvýšit světový přísun potravin o 
70 %, má-li se uživit celosvětová populace 
čítající do roku 2050 9 miliard osob. Na 
zemědělství připadá zhruba 10 % emisí 
skleníkových plynů v Unii a přestože 
v Evropě klesají, na celosvětové úrovni 
emise ze zemědělství podle předpovědí do 
roku 2030 vzrostou až na 20 %. Navíc 
Evropa bude potřebovat zajistit dostatečné 
dodávky surovin, energie a průmyslových 
výrobků v podmínkách zmenšujících se 
zdrojů fosilního uhlíku (očekává se, že 
produkce ropy a kapalného plynu klesne do 
roku 2050 přibližně o 60 %) a přitom si 
udržet svou konkurenceschopnost. 
Obrovský problém a náklady představuje 
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bioodpad (podle odhadů až 138 milionů 
tun ročně v Unii, z toho až 40 % končí na 
skládkách), a to navzdory své potenciální 
vysoké přidané hodnotě. Například se 
odhaduje, že 30 % všech potravin 
vyprodukovaných ve vyspělých zemích se 
vyhodí. Je třeba významných změn, aby se 
toto množství v Unii do roku 2030 snížilo 
o 50 %. Kromě toho se škůdci a choroby 
zvířat a rostlin, včetně zoonóz a patogenů 
v potravinách, šíří bez ohledu na státní 
hranice. Účinná vnitrostátní preventivní 
opatření jsou nutná, ale opatření na úrovni 
Unie mají zásadní význam pro konečnou 
kontrolu a účinné fungování jednotného 
trhu. Tato výzva je složitá, ovlivňuje 
velkou řadu vzájemně propojených odvětví 
a vyžaduje rozmanité přístupy.

bioodpad (podle odhadů až 138 milionů 
tun ročně v Unii, z toho až 40 % končí na 
skládkách), a to navzdory své potenciální 
vysoké přidané hodnotě. Například se 
odhaduje, že 30 % všech potravin 
vyprodukovaných ve vyspělých zemích se 
vyhodí. Je třeba významných změn, aby se 
toto množství v Unii do roku 2030 snížilo 
o 50 %. Kromě toho se škůdci a choroby 
zvířat a rostlin, včetně zoonóz a patogenů 
v potravinách, šíří bez ohledu na státní 
hranice. Účinná vnitrostátní opatření na 
kontrolu půdy, územní péči a preventivní 
opatření jsou nutná, ale opatření na úrovni 
Unie mají zásadní význam pro konečnou 
kontrolu a účinné fungování jednotného 
trhu. Tato výzva je složitá, ovlivňuje 
velkou řadu vzájemně propojených odvětví 
a vyžaduje rozmanité přístupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během nadcházejících desetiletí bude 
Evropa čelit zvýšenému soutěžení o 
omezené a konečné přírodní zdroje, 
účinkům změny klimatu, zejména na 
systémy prvovýroby (zemědělství, 
lesnictví, rybolov a akvakulturu) a potřebě 
zajistit udržitelné, bezpečné a zabezpečené 
dodávky potravin pro evropskou a rostoucí 
světovou populaci. Podle odhadů bude 
třeba zvýšit světový přísun potravin o 
70 %, má-li se uživit celosvětová populace 
čítající do roku 2050 9 miliard osob. Na 
zemědělství připadá zhruba 10 % emisí 
skleníkových plynů v Unii a přestože 
v Evropě klesají, na celosvětové úrovni 
emise ze zemědělství podle předpovědí do 

Během nadcházejících desetiletí bude 
Evropa čelit zvýšenému soutěžení o 
omezené a konečné přírodní zdroje, 
účinkům změny klimatu, zejména na 
systémy prvovýroby (zemědělství, 
lesnictví, rybolov a akvakulturu) a potřebě 
zajistit udržitelné, bezpečné a zabezpečené 
dodávky potravin pro evropskou a rostoucí 
světovou populaci. Podle odhadů bude 
třeba zvýšit světový přísun potravin o 
70 %, má-li se uživit celosvětová populace 
čítající do roku 2050 9 miliard osob. Tato 
potravinová nouze neospravedlňuje 
současnou nerovnováhu mezi často 
přebytkovou výrobou v jednotlivých 
státech a pravidelným nárůstem dovozu 
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roku 2030 vzrostou až na 20 %. Navíc 
Evropa bude potřebovat zajistit dostatečné 
dodávky surovin, energie a průmyslových 
výrobků v podmínkách zmenšujících se 
zdrojů fosilního uhlíku (očekává se, že 
produkce ropy a kapalného plynu klesne do 
roku 2050 přibližně o 60 %) a přitom si 
udržet svou konkurenceschopnost. 
Obrovský problém a náklady představuje 
bioodpad (podle odhadů až 138 milionů 
tun ročně v Unii, z toho až 40 % končí na 
skládkách), a to navzdory své potenciální 
vysoké přidané hodnotě. Například se 
odhaduje, že 30 % všech potravin 
vyprodukovaných ve vyspělých zemích se 
vyhodí. Je třeba významných změn, aby se 
toto množství v Unii do roku 2030 snížilo 
o 50 %. Kromě toho se škůdci a choroby 
zvířat a rostlin, včetně zoonóz a patogenů 
v potravinách, šíří bez ohledu na státní 
hranice. Účinná vnitrostátní preventivní 
opatření jsou nutná, ale opatření na úrovni 
Unie mají zásadní význam pro konečnou 
kontrolu a účinné fungování jednotného 
trhu. Tato výzva je složitá, ovlivňuje 
velkou řadu vzájemně propojených odvětví 
a vyžaduje rozmanité přístupy.

potravin, ani nezdůvodňuje rostoucí 
složitost světové potravinářské sítě. 
Evropská unie proto musí lépe řídit 
dodavatelské řetězce s ohledem na 
koloběh ročních období, původ výrobků a 
vysledovatelnost potravin. Na zemědělství 
připadá zhruba 10 % emisí skleníkových 
plynů v Unii a přestože v Evropě klesají, 
na celosvětové úrovni emise ze 
zemědělství podle předpovědí do roku 
2030 vzrostou až na 20 %. Navíc Evropa 
bude potřebovat zajistit dostatečné 
dodávky surovin, energie a průmyslových 
výrobků v podmínkách zmenšujících se 
zdrojů fosilního uhlíku (očekává se, že 
produkce ropy a kapalného plynu klesne do 
roku 2050 přibližně o 60 %) a přitom si 
udržet svou konkurenceschopnost. 
Obrovský problém a náklady představuje 
bioodpad (podle odhadů až 138 milionů 
tun ročně v Unii, z toho až 40 % končí na 
skládkách), a to navzdory své potenciální 
vysoké přidané hodnotě. Například se 
odhaduje, že 30 % všech potravin 
vyprodukovaných ve vyspělých zemích se 
vyhodí. Je třeba významných změn, aby se 
toto množství v Unii do roku 2030 snížilo 
o 50 %. Kromě toho se škůdci a choroby 
zvířat a rostlin, včetně zoonóz a patogenů 
v potravinách, šíří bez ohledu na státní 
hranice. Účinná vnitrostátní preventivní 
opatření jsou nutná, ale opatření na úrovni 
Unie mají zásadní význam pro konečnou 
kontrolu a účinné fungování jednotného 
trhu. Tato výzva je složitá, ovlivňuje 
velkou řadu vzájemně propojených odvětví 
a vyžaduje rozmanité přístupy.

Or. fr

 Odůvodnění

Zlepšení vysledovatelnosti potravin je hlavním cílem Evropské unie, neboť umožní lépe 
odhalit původ otrav jídlem a zabrání zpoždění při identifikaci zdroje kontaminace. Velmi 
jasným příkladem je krize v oblasti veřejného zdraví v souvislosti s bakterií „Escherichia 
coli“, která nastala v červnu 2011 v Německu.
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Pozměňovací návrh 308
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je potřeba čím dál více biologických 
zdrojů k uspokojení poptávky trhu po 
bezpečných a zdravých dodávkách 
potravin, biomateriálech, biopalivech a 
biologických výrobcích, sahajících od 
spotřebního zboží po velká množství 
chemických látek. Nicméně kapacity 
zemských a vodních ekosystémů pro jejich 
produkci jsou omezené, přičemž současně 
existují vzájemně si konkurující požadavky 
na jejich využívání a často se s nimi 
nehospodaří optimálně, o čemž svědčí 
například výrazný pokles obsahu uhlíku 
v půdě a její úrodnosti. Existuje 
nedostatečně využívaný prostor pro 
podporu ekosystémových služeb 
zemědělské půdy, lesů a mořských i 
sladkých vod prostřednictvím začlenění 
agronomických a environmentálních cílů 
do udržitelné produkce.

Je potřeba čím dál více biologických 
zdrojů k uspokojení poptávky trhu po 
bezpečných a zdravých dodávkách 
potravin, biomateriálech, biopalivech a 
biologických výrobcích, sahajících od 
spotřebního zboží po velká množství 
chemických látek. Nicméně kapacity 
zemských a vodních ekosystémů pro jejich 
produkci jsou omezené, přičemž současně 
existují vzájemně si konkurující požadavky 
na jejich využívání a často se s nimi 
nehospodaří optimálně, o čemž svědčí 
například výrazný pokles obsahu uhlíku 
v půdě a její úrodnosti. Existuje 
nedostatečně využívaný prostor pro 
podporu ekosystémové odolnosti a 
ekosystémových služeb zemědělské půdy, 
lesů a mořských i sladkých vod 
prostřednictvím začlenění agronomických 
a environmentálních cílů do udržitelné 
produkce.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vytvoření nízkoodpadového výrobního 
řetězce, který je schopen zajistit 
zásobování potravinami v kontextu změny 
klimatu a rostoucí populace, může 
vycházet z lepších systémů řízení, které 
sníží vstupy na úrovni pevniny/moří i v 
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celém dodavatelském řetězci. Jako základ 
pro minimalizaci závislosti na externích 
vstupech lze využít společné znalosti 
zemědělců týkající se přírodních zdrojů, 
ekologických procesů a kvality výroby. 
Kratší zemědělsko-potravinářské řetězce 
založené na důvěře spotřebitelů a těsnější 
blízkosti výrobců jsou také základem 
nízkoodpadového výrobního řetězce, 
přičemž představují řešení spotřebitelské 
poptávky po kvalitních potravinách a 
zároveň zohledňují dobré životní 
podmínky zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potenciálu biologických zdrojů a 
ekosystémů by se dalo využít mnohem 
udržitelnějším, účinnějším a 
integrovanějším způsobem. Například by 
bylo možné lépe využívat potenciál 
biomasy z lesů a odpadních toků odpadů 
zemědělského, vodního, průmyslového a 
také komunálního původu

Potenciálu biologických zdrojů a 
ekosystémů by se dalo využít mnohem 
udržitelnějším, účinnějším a 
integrovanějším způsobem. Například by 
bylo možné lépe využívat potenciál 
biomasy ze zemědělství, lesů a odpadních 
toků odpadů zemědělského, vodního, 
průmyslového a také komunálního původu

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně uvedeno, že zemědělství má velký potenciál pro udržitelnou výrobu a 
využívání biomasy, a to díky speciálním plodinám, vývoji rostlin s danými vlastnostmi a 
kaskádovému využití plodin.

Pozměňovací návrh 311
Yves Cochet, Jill Evans
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plně funkční evropské biohospodářství –
zahrnující udržitelnou produkci 
obnovitelných zdrojů z půdního a vodního 
prostředí a jejich převádění na potraviny, 
biologické výrobky a bioenergii, stejně 
jako související veřejné statky – bude 
vytvářet vysokou evropskou přidanou 
hodnotu. Je-li řízeno udržitelným 
způsobem, může snížit ekologickou stopu 
prvovýroby a celého dodavatelského 
řetězce. Může také zvýšit jejich 
konkurenceschopnost a vytvořit pracovní 
místa a podnikatelské příležitosti pro 
rozvoj venkova a pobřeží. Výzvy týkající 
se zajišťování potravin, udržitelného 
zemědělství a biohospodářství jako celku 
mají evropskou i celosvětovou povahu. 
Akce na úrovni Unie jsou nezbytné, aby 
vznikla seskupení za účelem dosažení 
nezbytné šířky a kritického množství 
k doplnění úsilí jednotlivých členských 
států nebo jejich skupin. Přístup 
orientovaný na více aktérů zajistí nezbytné 
obohacující interakce mezi výzkumnými 
pracovníky, podniky, 
zemědělci/producenty, poradci a 
konečnými uživateli. Úroveň Unie je 
rovněž nezbytná k zajištění soudržnosti 
v řešení tohoto problému napříč odvětvími 
a se silnými vazbami na příslušné politiky 
EU. Koordinace výzkumu a inovací na 
úrovni Unie bude podněcovat požadované 
změny v celé Unii a pomůže je urychlit.

Plně funkční evropské biohospodářství –
zahrnující udržitelnou produkci 
obnovitelných zdrojů z půdního a vodního 
prostředí a jejich převádění na potraviny, 
biologické výrobky a bioenergii, stejně 
jako související veřejné statky – bude 
vytvářet vysokou evropskou přidanou 
hodnotu. Je-li řízeno udržitelným 
způsobem, může snížit ekologickou stopu 
prvovýroby a celého dodavatelského 
řetězce. Může také zvýšit jejich 
konkurenceschopnost a vytvořit pracovní 
místa a podnikatelské příležitosti pro 
rozvoj venkova a pobřeží. Biohospodářství 
souběžně s tržně orientovanými funkcemi 
zastává rovněž funkce související s celou 
řadou veřejných statků, které by měly být 
zachovány: je to zemědělská a zalesněná 
krajina, zemědělská půda a lesní 
biologická rozmanitost, kvalita a 
dostupnost vody, funkčnost půdy, stabilita 
klimatu, kvalita ovzduší, odolnost vůči 
záplavám a požárům. Výzvy týkající se 
zajišťování potravin, udržitelného 
zemědělství a biohospodářství jako celku 
mají evropskou i celosvětovou povahu. 
Akce na úrovni Unie jsou nezbytné, aby 
vznikla seskupení za účelem dosažení 
nezbytné šířky a kritického množství 
k doplnění úsilí jednotlivých členských 
států nebo jejich skupin. Přístup 
orientovaný na více aktérů zajistí nezbytné 
obohacující interakce mezi výzkumnými 
pracovníky, podniky, 
zemědělci/producenty, poradci, spotřebiteli
a konečnými uživateli. Úroveň Unie je 
rovněž nezbytná k zajištění soudržnosti 
v řešení tohoto problému napříč odvětvími 
a se silnými vazbami na příslušné politiky 
EU. Koordinace výzkumu a inovací na 
úrovni Unie bude podněcovat požadované 
změny v celé Unii a pomůže je urychlit.
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Or. en

Pozměňovací návrh 312
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plně funkční evropské biohospodářství –
zahrnující udržitelnou produkci 
obnovitelných zdrojů z půdního a vodního 
prostředí a jejich převádění na potraviny, 
biologické výrobky a bioenergii, stejně 
jako související veřejné statky – bude 
vytvářet vysokou evropskou přidanou 
hodnotu. Je-li řízeno udržitelným 
způsobem, může snížit ekologickou stopu 
prvovýroby a celého dodavatelského 
řetězce. Může také zvýšit jejich 
konkurenceschopnost a vytvořit pracovní 
místa a podnikatelské příležitosti pro 
rozvoj venkova a pobřeží. Výzvy týkající 
se zajišťování potravin, udržitelného 
zemědělství a biohospodářství jako celku 
mají evropskou i celosvětovou povahu.
Akce na úrovni Unie jsou nezbytné, aby 
vznikla seskupení za účelem dosažení 
nezbytné šířky a kritického množství 
k doplnění úsilí jednotlivých členských 
států nebo jejich skupin. Přístup
orientovaný na více aktérů zajistí nezbytné 
obohacující interakce mezi výzkumnými 
pracovníky, podniky, 
zemědělci/producenty, poradci a 
konečnými uživateli. Úroveň Unie je 
rovněž nezbytná k zajištění soudržnosti 
v řešení tohoto problému napříč odvětvími 
a se silnými vazbami na příslušné politiky 
EU. Koordinace výzkumu a inovací na 
úrovni Unie bude podněcovat požadované 
změny v celé Unii a pomůže je urychlit.

Plně funkční evropské biohospodářství –
zahrnující udržitelnou produkci 
obnovitelných zdrojů z půdního a vodního 
prostředí a jejich převádění na potraviny, 
biologické výrobky a bioenergii, stejně 
jako související veřejné statky – bude 
vytvářet vysokou evropskou přidanou 
hodnotu. Je-li řízeno udržitelným 
způsobem, může snížit ekologickou stopu 
prvovýroby a celého dodavatelského 
řetězce. Může také zvýšit jejich 
konkurenceschopnost a vytvořit pracovní 
místa a podnikatelské příležitosti pro 
rozvoj venkova a pobřeží. Výzvy týkající 
se zajišťování potravin, udržitelného 
zemědělství a biohospodářství jako celku 
mají evropskou i celosvětovou povahu. 
Akce na úrovni Unie jsou nezbytné, aby 
vznikla seskupení za účelem dosažení 
nezbytné šířky a kritického množství 
k doplnění úsilí jednotlivých členských 
států nebo jejich skupin. Transparentní 
přístup orientovaný na více aktérů zajistí 
nezbytné obohacující interakce mezi 
výzkumnými pracovníky, podniky, 
zemědělci/producenty, poradci a 
konečnými uživateli. Úroveň Unie je 
rovněž nezbytná k zajištění soudržnosti 
v řešení tohoto problému napříč odvětvími 
a se silnými vazbami na příslušné politiky 
EU. Koordinace výzkumu a inovací na 
úrovni Unie bude podněcovat požadované 
změny v celé Unii a pomůže je urychlit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plně funkční evropské biohospodářství –
zahrnující udržitelnou produkci 
obnovitelných zdrojů z půdního a vodního 
prostředí a jejich převádění na potraviny, 
biologické výrobky a bioenergii, stejně 
jako související veřejné statky – bude 
vytvářet vysokou evropskou přidanou 
hodnotu. Je-li řízeno udržitelným 
způsobem, může snížit ekologickou stopu 
prvovýroby a celého dodavatelského 
řetězce. Může také zvýšit jejich 
konkurenceschopnost a vytvořit pracovní 
místa a podnikatelské příležitosti pro 
rozvoj venkova a pobřeží. Výzvy týkající 
se zajišťování potravin, udržitelného 
zemědělství a biohospodářství jako celku 
mají evropskou i celosvětovou povahu. 
Akce na úrovni Unie jsou nezbytné, aby 
vznikla seskupení za účelem dosažení 
nezbytné šířky a kritického množství 
k doplnění úsilí jednotlivých členských 
států nebo jejich skupin. Přístup 
orientovaný na více aktérů zajistí nezbytné 
obohacující interakce mezi výzkumnými 
pracovníky, podniky, 
zemědělci/producenty, poradci a 
konečnými uživateli. Úroveň Unie je 
rovněž nezbytná k zajištění soudržnosti 
v řešení tohoto problému napříč odvětvími 
a se silnými vazbami na příslušné politiky 
EU. Koordinace výzkumu a inovací na 
úrovni Unie bude podněcovat požadované 
změny v celé Unii a pomůže je urychlit.

Plně funkční evropské biohospodářství –
zahrnující udržitelnou produkci 
obnovitelných zdrojů z půdního a vodního 
prostředí a jejich převádění na potraviny, 
krmivo, biologické výrobky a bioenergii, 
stejně jako související veřejné statky –
bude vytvářet vysokou evropskou přidanou 
hodnotu. Je-li řízeno udržitelným 
způsobem, může snížit ekologickou stopu 
prvovýroby a celého dodavatelského 
řetězce. Může také zvýšit jejich 
konkurenceschopnost a vytvořit pracovní 
místa a podnikatelské příležitosti pro 
rozvoj venkova a pobřeží. Výzvy týkající 
se zajišťování potravin, udržitelného 
zemědělství a biohospodářství jako celku 
mají evropskou i celosvětovou povahu. 
Akce na úrovni Unie jsou nezbytné, aby 
vznikla seskupení za účelem dosažení 
nezbytné šířky a kritického množství 
k doplnění úsilí jednotlivých členských 
států nebo jejich skupin. Přístup 
orientovaný na více aktérů zajistí nezbytné 
obohacující interakce mezi výzkumnými 
pracovníky, podniky, 
zemědělci/producenty, poradci a 
konečnými uživateli. Úroveň Unie je 
rovněž nezbytná k zajištění soudržnosti 
v řešení tohoto problému napříč odvětvími 
a se silnými vazbami na příslušné politiky 
EU. Koordinace výzkumu a inovací na 
úrovni Unie bude podněcovat požadované 
změny v celé Unii a pomůže je urychlit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 314
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a inovace se propojí s širokým 
spektrem politik Unie a souvisejících cílů, 
včetně společné zemědělské politiky 
(zejména politiky rozvoje venkova) a
evropského inovačního partnerství 
„Zemědělská produktivita a udržitelnost“, 
společné rybářské politiky, integrované 
námořní politiky, Evropského programu 
pro změnu klimatu, rámcové směrnice o 
vodě, rámcové směrnice o strategii pro 
mořské prostředí, akčního plánu pro lesní 
hospodářství, tematické strategie pro 
ochranu půdy, strategie Unie v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020, 
Evropského strategického plánu pro 
energetické technologie, inovačních a 
průmyslových politik Unie, vnějších politik 
a politik rozvojové pomoci, strategií pro 
zdraví rostlin, strategií pro zdraví a dobré 
životní podmínky zvířata a regulačních 
rámců na ochranu životního prostředí, 
zdraví a bezpečnosti, na podporu účinného 
využívání zdrojů a opatření v oblasti 
klimatu a pro omezení odpadů. Lepší 
integrace výzkumu a inovací do 
příslušných politik Unie značně zlepší 
jejich evropskou přidanou hodnotu, zajistí 
pákové efekty, zvýší společenskou 
důležitost a pomůže dále rozvíjet udržitelné 
řízení půd, moří a oceánů a trhy 
biohospodářství.

Výzkum a inovace se propojí s širokým 
spektrem politik Unie a souvisejících cílů, 
včetně společné zemědělské politiky 
(zejména politiky rozvoje venkova) a 
evropského inovačního partnerství 
„Zemědělská produktivita a udržitelnost“, 
společné rybářské politiky, integrované 
námořní politiky, Evropského programu 
pro změnu klimatu, rámcové směrnice o 
vodě, rámcové směrnice o strategii pro 
mořské prostředí, rámcové směrnice o 
odpadech, akčního plánu pro lesní 
hospodářství, tematické strategie pro 
ochranu půdy, strategie Unie v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020, 
Evropského strategického plánu pro 
energetické technologie, inovačních a 
průmyslových politik Unie, vnějších politik 
a politik rozvojové pomoci, strategií pro 
zdraví rostlin, strategií pro zdraví a dobré 
životní podmínky zvířata a regulačních 
rámců na ochranu životního prostředí, 
zdraví a bezpečnosti, na podporu účinného 
využívání zdrojů a opatření v oblasti 
klimatu a pro omezení odpadů. Lepší 
integrace výzkumu a inovací do 
příslušných politik Unie značně zlepší 
jejich evropskou přidanou hodnotu, zajistí 
pákové efekty, zvýší společenskou 
důležitost a pomůže dále rozvíjet udržitelné 
řízení půd, moří a oceánů a trhy 
biohospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Yves Cochet, Jill Evans
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce založené na výzvách, které se 
zaměřují na sociální a hospodářské přínosy 
a modernizaci odvětví a trhů spojených 
s biohospodářstvím, se podpoří 
prostřednictvím víceoborového výzkumu, 
budou hybnou silou pro inovace a povedou 
k rozvoji nových postupů, produktů a 
procesů. Uplatní se rovněž široký přístup 
k inovacím sahající od technologických, 
netechnologických, organizačních, 
hospodářských a sociálních inovací až 
například po nové obchodní modely, 
tvorbu značek a služby.

Akce založené na výzvách, které se 
zaměřují na sociální, environmentální a 
hospodářské přínosy a modernizaci 
odvětví, zúčastněných subjektů a trhů 
spojených s biohospodářstvím, se podpoří 
prostřednictvím víceoborového výzkumu, 
budou hybnou silou pro inovace a povedou 
k rozvoji nových postupů, udržitelných
produktů a procesů. Uplatní se rovněž 
široký přístup k inovacím sahající od 
technologických, netechnologických, 
organizačních, hospodářských a sociálních 
inovací až například po nové obchodní 
modely, tvorbu značek a služby. Je nutné 
plně uznat potenciál zemědělců a malých 
a středních podniků přispívat k inovacím 
v této oblasti. Přístup k biohospodářství 
musí brát v úvahu význam místních 
znalostí zlepšujících místní schopnosti a 
zároveň zohledňovat rozmanitost a 
složitost.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin při 
zachování přírodních zdrojů a zlepšení 
ekosystémových služeb, včetně zvládání a 
zmírňování změny klimatu. Činnosti se 
zaměří na udržitelnější a produktivnější
systémy zemědělství a lesnictví, které jsou 
jak účinné z hlediska zdrojů (včetně 
nízkouhlíkového charakteru), tak odolné, a 

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin při 
zachování přírodních zdrojů včetně 
biologické rozmanitosti z evropského i 
celosvětového pohledu a zlepšení 
ekosystémových služeb, včetně zmírňování 
změny klimatu. Činnosti se zaměří na 
udržitelnější, odolné a produktivnější 
systémy zemědělství a lesnictví, které jsou 
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zároveň na rozvoj služeb, koncepcí a 
politik pro prosperující zdroje obživy na 
venkově.

účinné z hlediska zdrojů (včetně 
nízkouhlíkového charakteru, nízkých 
externích vstupů a ekologického 
zemědělství), chrání přírodní zdroje, jsou 
rozmanité a schopné přizpůsobit se 
měnícímu se prostředí a jsou odolné, a 
zároveň na rozvoj služeb, koncepcí a 
politik pro různé potravinové systémy a 
prosperující zdroje obživy na venkově.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin při 
zachování přírodních zdrojů a zlepšení 
ekosystémových služeb, včetně zvládání a 
zmírňování změny klimatu. Činnosti se 
zaměří na udržitelnější a produktivnější 
systémy zemědělství a lesnictví, které jsou 
jak účinné z hlediska zdrojů (včetně 
nízkouhlíkového charakteru), tak odolné, a 
zároveň na rozvoj služeb, koncepcí a 
politik pro prosperující zdroje obživy na 
venkově.

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin při 
zachování přírodních zdrojů a zlepšení 
ekosystémových služeb, ochranu půdy a 
vodních zdrojů a řešení výzev týkajících se 
zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně. Činnosti se 
zaměří na udržitelnější a produktivnější 
systémy zemědělství a lesnictví, které jsou 
jak účinné z hlediska zdrojů (včetně 
nízkouhlíkového charakteru), tak odolné, a 
zároveň na rozvoj služeb, koncepcí a 
politik pro prosperující zdroje obživy na 
venkově.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.3 – písm. a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin při 
zachování přírodních zdrojů a zlepšení 
ekosystémových služeb, včetně zvládání a 
zmírňování změny klimatu. Činnosti se
zaměří na udržitelnější a produktivnější 
systémy zemědělství a lesnictví, které jsou 
jak účinné z hlediska zdrojů (včetně 
nízkouhlíkového charakteru), tak odolné, a 
zároveň na rozvoj služeb, koncepcí a 
politik pro prosperující zdroje obživy na 
venkově.

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin při 
zachování přírodních zdrojů na celosvětové 
úrovni a zlepšení ekosystémových služeb, 
včetně ochrany biologické rozmanitosti a 
přírodních stanovišť a zvládání a 
zmírňování změny klimatu. Činnosti 
podpoří systémový přístup a zaměří se na 
udržitelnější a produktivnější systémy 
zemědělství a lesnictví, včetně 
ekologického zemědělství, které jsou jak 
účinné z hlediska zdrojů (včetně 
nízkouhlíkového charakteru a nízkého 
vstupu), tak odolné, a zároveň na rozvoj 
služeb, koncepcí a politik zaměřených na 
zajištění rozmanitosti systémů produkce 
potravin a prosperujících zdrojů obživy na 
venkově.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je splnit požadavky občanů na 
bezpečné, zdravé a cenově dostupné 
potraviny a učinit zpracování a distribuci 
potravin a krmiv udržitelnějšími a 
potravinářské odvětví 
konkurenceschopnějším. Činnosti se
zaměří na zdravé a bezpečné potraviny pro 
všechny, informované rozhodování 
spotřebitelů a konkurenceschopné metody 
zpracování potravin, které využívají méně 
zdrojů a produkují méně vedlejších 
produktů, odpadu a skleníkových plynů.

Záměrem je splnit požadavky občanů na 
bezpečné, zdravé a cenově dostupné 
potraviny a učinit zpracování a distribuci 
potravin a krmiv udržitelnějšími a 
potravinářské odvětví 
konkurenceschopnějším. Činnosti se 
zaměří na zdravé a bezpečné potraviny pro 
všechny, lepší informování spotřebitelů o 
potravinách a konkurenceschopné metody 
zpracování potravin, které využívají méně 
zdrojů a produkují méně vedlejších 
produktů, odpadu a skleníkových plynů.

Or. en



AM\906357CS.doc 39/86 PE492.613v01-00

CS

Pozměňovací návrh 320
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je splnit požadavky občanů na 
bezpečné, zdravé a cenově dostupné 
potraviny a učinit zpracování a distribuci 
potravin a krmiv udržitelnějšími a 
potravinářské odvětví 
konkurenceschopnějším. Činnosti se 
zaměří na zdravé a bezpečné potraviny pro 
všechny, informované rozhodování 
spotřebitelů a konkurenceschopné metody 
zpracování potravin, které využívají méně 
zdrojů a produkují méně vedlejších 
produktů, odpadu a skleníkových plynů.

Záměrem je splnit požadavky občanů na 
kvalitní, bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny a učinit zpracování a 
distribuci potravin a krmiv udržitelnějšími 
a potravinářské odvětví 
konkurenceschopnějším. Činnosti se 
zaměří na kvalitní, zdravé a bezpečné 
potraviny pro všechny, informované 
rozhodování spotřebitelů a 
konkurenceschopné metody zpracování 
potravin, které využívají méně zdrojů a 
produkují méně vedlejších produktů, 
odpadu a skleníkových plynů.

Or. it

Pozměňovací návrh 321
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je splnit požadavky občanů na 
bezpečné, zdravé a cenově dostupné 
potraviny a učinit zpracování a distribuci 
potravin a krmiv udržitelnějšími a 
potravinářské odvětví 
konkurenceschopnějším. Činnosti se 
zaměří na zdravé a bezpečné potraviny pro 
všechny, informované rozhodování 
spotřebitelů a konkurenceschopné metody 
zpracování potravin, které využívají méně 
zdrojů a produkují méně vedlejších 
produktů, odpadu a skleníkových plynů.

Záměrem je splnit požadavky občanů na 
bezpečné, zdravé a cenově dostupné 
potraviny a učinit zpracování a distribuci 
potravin a krmiv a spotřebu potravin
udržitelnějšími a potravinářské odvětví 
konkurenceschopnějším. Činnosti se 
zaměří na velkou rozmanitost zdravých, 
původních, vysoce kvalitních a 
bezpečných potravin pro všechny, 
informované rozhodování spotřebitelů a 
konkurenceschopné metody zpracování 
potravin, které využívají méně zdrojů a 
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přísad a produkují méně vedlejších 
produktů, odpadu a skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je splnit požadavky občanů na 
bezpečné, zdravé a cenově dostupné 
potraviny a učinit zpracování a distribuci 
potravin a krmiv udržitelnějšími a 
potravinářské odvětví 
konkurenceschopnějším. Činnosti se 
zaměří na zdravé a bezpečné potraviny pro 
všechny, informované rozhodování 
spotřebitelů a konkurenceschopné metody 
zpracování potravin, které využívají méně 
zdrojů a produkují méně vedlejších 
produktů, odpadu a skleníkových plynů.

Záměrem je splnit požadavky občanů na 
bezpečné, zdravé a cenově dostupné 
potraviny a učinit zpracování a distribuci 
potravin a krmiv udržitelnějšími a 
potravinářské odvětví 
konkurenceschopnějším při zachování 
biologické rozmanitosti v Evropě. Činnosti 
se zaměří na zdravé a bezpečné potraviny 
pro všechny, informované rozhodování 
spotřebitelů a konkurenceschopné metody 
zpracování potravin, které využívají méně 
zdrojů a produkují méně vedlejších 
produktů, odpadu a skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je udržitelně využívat vodních 
živých zdrojů za účelem maximalizace 
sociálních a hospodářských přínosů/výnosů 
z evropských oceánů a moří. Činnosti se 
zaměří na optimální příspěvek 
k zabezpečení dodávek potravin vyvinutím 
udržitelného rybolovu šetrného 

Záměrem je udržitelně využívat vodních 
živých zdrojů za účelem maximalizace 
sociálních a hospodářských přínosů/výnosů 
z evropských oceánů a moří při současné 
ochraně biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb. Činnosti se zaměří 
na optimální příspěvek k zabezpečení 
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k životnímu prostředí a 
konkurenceschopné evropské akvakultury 
v kontextu celosvětového hospodářství a 
na podporu mořské inovace 
prostřednictvím biotechnologií, aby se
posílil inteligentní „modrý“ růst.

dodávek potravin vyvinutím udržitelného 
rybolovu šetrného k životnímu prostředí a 
evropské akvakultury v kontextu 
celosvětového hospodářství. Je nutné vzít 
pečlivě v úvahu environmentální obavy 
související s využitím biotechnologií v 
otevřených mořských ekosystémech.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je udržitelně využívat vodních 
živých zdrojů za účelem maximalizace
sociálních a hospodářských přínosů/výnosů 
z evropských oceánů a moří. Činnosti se 
zaměří na optimální příspěvek 
k zabezpečení dodávek potravin vyvinutím 
udržitelného rybolovu šetrného 
k životnímu prostředí a 
konkurenceschopné evropské akvakultury 
v kontextu celosvětového hospodářství a na 
podporu mořské inovace prostřednictvím 
biotechnologií, aby se posílil inteligentní 
„modrý“ růst.

Záměrem je zachovat udržitelnou úroveň 
spotřeby vodních živých zdrojů při 
současné maximalizaci sociálních a 
hospodářských přínosů/výnosů 
z evropských oceánů a moří. Činnosti se 
zaměří na optimální příspěvek 
k zabezpečení dodávek potravin vyvinutím 
udržitelného rybolovu šetrného 
k životnímu prostředí a 
konkurenceschopné evropské akvakultury 
v kontextu celosvětového hospodářství a na 
podporu mořské inovace prostřednictvím 
biotechnologií, aby se posílil inteligentní 
„modrý“ růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je udržitelně využívat vodních Záměrem je udržitelně využívat vodních 
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živých zdrojů za účelem maximalizace 
sociálních a hospodářských přínosů/výnosů 
z evropských oceánů a moří. Činnosti se 
zaměří na optimální příspěvek 
k zabezpečení dodávek potravin vyvinutím 
udržitelného rybolovu šetrného 
k životnímu prostředí a 
konkurenceschopné evropské akvakultury 
v kontextu celosvětového hospodářství a na 
podporu mořské inovace prostřednictvím 
biotechnologií, aby se posílil inteligentní 
„modrý“ růst.

živých zdrojů za účelem maximalizace 
sociálních a hospodářských přínosů/výnosů 
z evropských oceánů a moří. Činnosti se 
zaměří na optimální příspěvek 
k zabezpečení dodávek potravin vyvinutím 
udržitelného rybolovu šetrného 
k životnímu prostředí a 
konkurenceschopné evropské akvakultury 
v kontextu celosvětového hospodářství a na 
podporu mořské inovace prostřednictvím 
biotechnologií, aby se posílil inteligentní 
„modrý“ růst. Je třeba vzít v úvahu zásadu 
předběžné opatrnosti, stejně jako obavy 
občanské společnosti ohledně používání a 
šíření biotechnologií v otevřených 
mořských ekosystémech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Dalším záměrem je bojovat proti 
homogenizaci druhů ve vnitřních mořích 
a řekách, které mají nezanedbatelný 
dopad na fungování ekosystémů, 
především z důvodu vyšší odolnosti vůči 
narušení.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité pokusit se vyřešit problém uniformizace vod a řek. Jen v EU bylo v posledních 
desetiletích do řek vysazeno více než 400 druhů ryb, které se zde historicky nevyskytovaly.

Pozměňovací návrh 327
Yves Cochet, Jill Evans
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpora nízkouhlíkových, 
udržitelných a konkurenceschopných 
evropských biologických průmyslových 
odvětví účinně využívajících zdroje. 
Činnosti se zaměří na podporu 
biohospodářství prostřednictvím přeměny 
tradičních průmyslových procesů a 
produktů na biologické procesy a produkty 
účinně využívající zdroje a energii, vývoj 
integrovaných biorafinérií, využívání 
biomasy z prvovýroby, bioodpadu a 
vedlejších produktů z biologického 
průmyslu a otevření nových trhů 
prostřednictvím podpory normalizace, 
regulačních a demonstračních činností / 
činností zahrnujících testy v terénních 
podmínkách a dalších, a to při zohlednění 
důsledků biohospodářství pro využívání 
půdy a změny využívání půdy.

Záměrem je podpora energeticky účinných
udržitelných a konkurenceschopných 
evropských biologických průmyslových 
odvětví účinně využívajících obnovitelné 
zdroje. Činnosti se zaměří na podporu 
biohospodářství prostřednictvím přeměny 
tradičních průmyslových procesů a 
produktů na biologické procesy a produkty 
účinně využívající zdroje a energii, vývoj 
integrovaných biorafinérií, využívání 
biomasy z prvovýroby, bioodpadu a 
vedlejších produktů z biologického 
průmyslu a otevření nových trhů, v případě 
potřeby prostřednictvím podpory 
normalizace, ale také prostřednictvím 
regulačních a demonstračních činností 
zahrnujících testy v terénních podmínkách 
a dalších, a to při zohlednění 
environmentálních a sociálních a 
ekonomických důsledků biohospodářství 
pro využívání půdy a změny využívání 
půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpora nízkouhlíkových, 
udržitelných a konkurenceschopných 
evropských biologických průmyslových 
odvětví účinně využívajících zdroje. 
Činnosti se zaměří na podporu 
biohospodářství prostřednictvím přeměny 
tradičních průmyslových procesů a 
produktů na biologické procesy a produkty 

Záměrem je podpora nízkouhlíkových, 
udržitelných a konkurenceschopných 
evropských biologických průmyslových 
odvětví účinně využívajících zdroje. 
Činnosti se zaměří na podporu 
biohospodářství prostřednictvím přeměny 
tradičních průmyslových procesů a 
produktů na biologické procesy a produkty 
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účinně využívající zdroje a energii, vývoj 
integrovaných biorafinérií, využívání 
biomasy z prvovýroby, bioodpadu a 
vedlejších produktů z biologického 
průmyslu a otevření nových trhů 
prostřednictvím podpory normalizace, 
regulačních a demonstračních činností / 
činností zahrnujících testy v terénních 
podmínkách a dalších, a to při zohlednění 
důsledků biohospodářství pro využívání 
půdy a změny využívání půdy.

účinně využívající zdroje a energii, vývoj 
integrovaných biorafinérií, produkce a 
využívání biomasy z prvovýroby, 
bioodpadu a vedlejších produktů 
z biologického průmyslu a otevření nových 
trhů prostřednictvím podpory normalizace, 
regulačních a demonstračních 
činností/činností zahrnujících testy 
v terénních podmínkách a dalších, a to při 
zohlednění důsledků biohospodářství pro 
využívání půdy a změny využívání půdy.

Or. en

Odůvodnění

Vývoj integrovaných rafinérií nesmí být omezen jen na využití.

Pozměňovací návrh 329
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpora nízkouhlíkových, 
udržitelných a konkurenceschopných 
evropských biologických průmyslových 
odvětví účinně využívajících zdroje. 
Činnosti se zaměří na podporu 
biohospodářství prostřednictvím přeměny 
tradičních průmyslových procesů a 
produktů na biologické procesy a produkty 
účinně využívající zdroje a energii, vývoj 
integrovaných biorafinérií, využívání 
biomasy z prvovýroby, bioodpadu a 
vedlejších produktů z biologického 
průmyslu a otevření nových trhů 
prostřednictvím podpory normalizace, 
regulačních a demonstračních činností / 
činností zahrnujících testy v terénních 
podmínkách a dalších, a to při zohlednění 
důsledků biohospodářství pro využívání 
půdy a změny využívání půdy.

Záměrem je podpora nízkouhlíkových, 
udržitelných a konkurenceschopných 
evropských biologických průmyslových 
odvětví účinně využívajících zdroje. 
Činnosti se zaměří na podporu 
biohospodářství prostřednictvím přeměny 
tradičních průmyslových procesů a 
produktů na biologické procesy a produkty 
účinně využívající zdroje a energii, vývoj 
integrovaných biorafinérií, využívání 
biomasy z prvovýroby, bioodpadu a 
vedlejších produktů z biologického 
průmyslu a otevření nových trhů 
prostřednictvím podpory normalizace, 
regulačních a demonstračních 
činností/činností zahrnujících testy 
v terénních podmínkách a dalších, a to při 
zohlednění důsledků biohospodářství pro 
využívání půdy a změny využívání půdy a 
názorů a obav občanské společnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 330
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie má v úmyslu do roku 2020 snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni z roku 1990 a provést další snížení 
na 80–95 % do roku 2050. Navíc by 
obnovitelné zdroje měly v roce 2020 
pokrývat 20 % konečné spotřeby energie 
spolu s cílem 20% energetické účinnosti. 
Dosažení těchto cílů bude vyžadovat 
přepracování energetického systému, který 
bude kombinovat nízkouhlíkový profil, 
energetickou bezpečnost a cenovou 
dostupnost při současném posílení 
hospodářské konkurenceschopnosti 
Evropy. Nyní je Evropa od tohoto 
celkového cíle velmi daleko. Evropský 
energetický systém stále z 80 % závisí na 
fosilních palivech a toto odvětví produkuje 
80 % všech emisí skleníkových plynů 
v Unii. Na dovoz energie je každoročně 
vynaloženo 2,5 % hrubého domácího 
produktu (HDP) Unie a tento podíl 
pravděpodobně poroste. Tento trend by do 
roku 2050 vedl k úplné závislosti na 
dovozu ropy a plynu. Jelikož evropská 
průmyslová odvětví a spotřebitelé čelí 
kolísání cen energie na světovém trhu a 
zároveň obavám o bezpečnost dodávek, 
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii.

Unie má v úmyslu do roku 2020 snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni z roku 1990. Navíc by obnovitelné 
zdroje měly v roce 2020 pokrývat 20 % 
konečné spotřeby energie spolu s cílem 
20% energetické účinnosti. Dosažení 
těchto cílů bude vyžadovat přepracování 
energetického systému, který bude 
kombinovat nízkouhlíkový profil, 
energetickou bezpečnost a cenovou 
dostupnost při současném posílení 
hospodářské konkurenceschopnosti 
Evropy. Taková reforma je nezbytná 
vzhledem k tomu, že evropská průmyslová 
odvětví a spotřebitelé čelí kolísání cen 
energie na světovém trhu (a zároveň 
obavám o bezpečnost dodávek), vyššímu 
zdanění zdrojů energie a vyšším 
nákladům na přizpůsobení se 
environmentálním politikám EU, 
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii.

Or. it

Pozměňovací návrh 331
Yves Cochet, Jill Evans
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie má v úmyslu do roku 2020 snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni z roku 1990 a provést další snížení 
na 80–95 % do roku 2050. Navíc by 
obnovitelné zdroje měly v roce 2020 
pokrývat 20 % konečné spotřeby energie 
spolu s cílem 20% energetické účinnosti. 
Dosažení těchto cílů bude vyžadovat 
přepracování energetického systému, který 
bude kombinovat nízkouhlíkový profil, 
energetickou bezpečnost a cenovou 
dostupnost při současném posílení 
hospodářské konkurenceschopnosti 
Evropy. Nyní je Evropa od tohoto 
celkového cíle velmi daleko. Evropský 
energetický systém stále z 80 % závisí na 
fosilních palivech a toto odvětví produkuje 
80 % všech emisí skleníkových plynů 
v Unii. Na dovoz energie je každoročně 
vynaloženo 2,5 % hrubého domácího 
produktu (HDP) Unie a tento podíl 
pravděpodobně poroste. Tento trend by do 
roku 2050 vedl k úplné závislosti na 
dovozu ropy a plynu. Jelikož evropská 
průmyslová odvětví a spotřebitelé čelí 
kolísání cen energie na světovém trhu a 
zároveň obavám o bezpečnost dodávek, 
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii.

Unie má v úmyslu do roku 2020 snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni z roku 1990 a provést další snížení 
na 80–95 % do roku 2050. Navíc by 
obnovitelné zdroje měly v roce 2020 
pokrývat 20 % konečné spotřeby energie 
spolu s cílem 20% energetické účinnosti. 
Do roku 2050 by mělo být dosaženo 
snížení emisí skleníkových plynů o 80–
95 %. Všechny scénáře dekarbonizace 
uvedené v energetickém plánu do roku 
2050 ukazují, že největší podíl technologií 
dodávek energie v polovině tohoto století 
bude pocházet z technologií obnovitelných 
zdrojů a že pro splnění těchto cílů bude 
zásadní účinnost koncového využití 
energie. Je proto vhodné, aby bylo 80 % 
rozpočtu v rámci této výzvy určeno na 
výzkum a inovace v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie a účinnost koncového 
využití energie. Dosažení těchto cílů bude 
vyžadovat přepracování energetického 
systému, který bude kombinovat 
nízkouhlíkový profil, energetickou 
bezpečnost a cenovou dostupnost při 
současném posílení hospodářské 
konkurenceschopnosti Evropy. Nyní je 
Evropa od tohoto celkového cíle velmi 
daleko. Evropský energetický systém stále 
z 80 % závisí na fosilních palivech a toto 
odvětví produkuje 80 % všech emisí 
skleníkových plynů v Unii. Na dovoz 
energie je každoročně vynaloženo 2,5 % 
hrubého domácího produktu (HDP) Unie a 
tento podíl pravděpodobně poroste. Tento 
trend by do roku 2050 vedl k úplné 
závislosti na dovozu ropy a plynu. Jelikož 
evropská průmyslová odvětví a spotřebitelé 
čelí kolísání cen energie na světovém trhu 
a zároveň obavám o bezpečnost dodávek, 
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii.
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Pozměňovací návrh 332
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie má v úmyslu do roku 2020 snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni z roku 1990 a provést další snížení 
na 80–95 % do roku 2050. Navíc by 
obnovitelné zdroje měly v roce 2020 
pokrývat 20 % konečné spotřeby energie 
spolu s cílem 20% energetické účinnosti. 
Dosažení těchto cílů bude vyžadovat 
přepracování energetického systému, který 
bude kombinovat nízkouhlíkový profil, 
energetickou bezpečnost a cenovou 
dostupnost při současném posílení 
hospodářské konkurenceschopnosti 
Evropy. Nyní je Evropa od tohoto 
celkového cíle velmi daleko. Evropský 
energetický systém stále z 80 % závisí na 
fosilních palivech a toto odvětví produkuje 
80 % všech emisí skleníkových plynů 
v Unii. Na dovoz energie je každoročně 
vynaloženo 2,5 % hrubého domácího 
produktu (HDP) Unie a tento podíl 
pravděpodobně poroste. Tento trend by do 
roku 2050 vedl k úplné závislosti na 
dovozu ropy a plynu. Jelikož evropská 
průmyslová odvětví a spotřebitelé čelí 
kolísání cen energie na světovém trhu a 
zároveň obavám o bezpečnost dodávek, 
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii.

Unie má v úmyslu do roku 2020 snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni z roku 1990 a provést případné 
další snížení na 80–95 % do roku 2050. 
Navíc by obnovitelné zdroje měly v roce 
2020 pokrývat 20 % konečné spotřeby 
energie spolu s cílem 20% energetické 
účinnosti. Dosažení těchto cílů bude 
vyžadovat přepracování energetického 
systému, který bude kombinovat 
nízkouhlíkový profil, energetickou 
bezpečnost a cenovou dostupnost při 
současném posílení hospodářské 
konkurenceschopnosti Evropy. Nyní je 
Evropa od tohoto celkového cíle velmi 
daleko. Evropský energetický systém stále 
z 80 % závisí na fosilních palivech a toto 
odvětví produkuje 80 % všech emisí 
skleníkových plynů v Unii. Na dovoz 
energie je každoročně vynaloženo 2,5 % 
hrubého domácího produktu (HDP) Unie a 
tento podíl pravděpodobně poroste. Tento 
trend by do roku 2050 vedl k úplné 
závislosti na dovozu ropy a plynu, pokud 
nebudou v EU udržitelným způsobem 
vyvinuty nové zdroje. Jelikož evropská 
průmyslová odvětví a spotřebitelé čelí 
kolísání cen energie na světovém trhu a 
zároveň obavám o bezpečnost dodávek, 
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii.

Or. en
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Odůvodnění

O konečném cíli snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 nebylo zatím rozhodnuto. Cíl 
80–95 % je žádoucí, ale ne nutně proveditelný. V Evropě jsou k dispozici také nové zdroje 
ropy a plynu a v současné době se rozhoduje, zda mohou být těženy udržitelným způsobem. 
V programu Horizont 2020 by se na ně nemělo zapomínat.

Pozměňovací návrh 333
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
ukazuje, že plánovaného snížení emisí 
skleníkových plynů se bude muset 
dosáhnout do velké míry na území Unie. 
To by zahrnovalo snížení emisí CO2 do 
roku 2050 o více než 90 % v odvětví 
energetiky, o více než 80 % v průmyslu, 
alespoň o 60 % v dopravě a přibližně o 
90 % v odvětví bydlení a ve službách.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Již podle svého názvu je program Horizont omezen rokem 2020. Nemá tedy smysl odkazovat 
na scénáře, které by mohly nastat v dalších desetiletích.

Pozměňovací návrh 334
Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
ukazuje, že plánovaného snížení emisí 
skleníkových plynů se bude muset 

Plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, 
který vypracovala Evropská Komise, 
předpokládá, že plánovaného snížení emisí 
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dosáhnout do velké míry na území Unie. 
To by zahrnovalo snížení emisí CO2 do 
roku 2050 o více než 90 % v odvětví 
energetiky, o více než 80 % v průmyslu, 
alespoň o 60 % v dopravě a přibližně o 
90 % v odvětví bydlení a ve službách.

skleníkových plynů se bude muset 
vzhledem k absenci celosvětové shody 
v této otázce dosáhnout do velké míry na 
území Unie. To by zahrnovalo snížení 
emisí CO2 do roku 2050 až o více než 
90 % v odvětví energetiky, o více než 80 % 
v průmyslu, o 60 % v dopravě a o 90 % 
v odvětví bydlení a ve službách.

Or. en

Odůvodnění

O konečném cíli snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 nebylo zatím rozhodnuto. Cíl 
80-95 % je žádoucí, ale ne nutně proveditelný.

Pozměňovací návrh 335
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se těchto snížení dosáhlo, je třeba 
učinit významné investice do výzkumu, 
vývoje, demonstrací a uvádění na trh 
účinných, bezpečných a spolehlivých 
nízkouhlíkových energetických technologií 
a služeb. Ty musejí jít ruku v ruce 
s netechnologickými řešeními jak na straně 
nabídky, tak na straně poptávky. Toto vše 
musí být součástí integrované 
nízkouhlíkové politiky, včetně zvládnutí 
klíčových technologií, zejména řešení 
v oblasti IKT a vyspělé výroby, zpracování 
a materiálů. Cílem je vytvořit technologie a 
služby pro účinnou energii, které se budou 
moci výrazně rozšířit na evropských i 
mezinárodních trzích, a zavést inteligentní 
řízení na straně poptávky založené na 
otevřeném a transparentním trhu 
s energiemi a inteligentních systémech 
řízení energetické účinnosti.

Aby se těchto snížení dosáhlo, je třeba 
učinit významné investice do výzkumu, 
vývoje, demonstrací a uvádění na trh 
účinných, bezpečných a spolehlivých 
nízkouhlíkových energetických technologií 
a služeb za dostupné ceny. Ty musejí jít 
ruku v ruce s netechnologickými řešeními 
jak na straně nabídky, tak na straně 
poptávky. Toto vše musí být součástí 
integrované nízkouhlíkové politiky, včetně 
zvládnutí klíčových technologií, zejména 
řešení v oblasti IKT a vyspělé výroby, 
zpracování a materiálů. Cílem je vytvořit 
technologie a služby pro účinnou energii, 
které se budou moci výrazně rozšířit na 
evropských i mezinárodních trzích, a 
zavést inteligentní řízení na straně 
poptávky založené na otevřeném a 
transparentním trhu s energiemi a 
inteligentních systémech řízení energetické 
účinnosti.
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Or. it

Pozměňovací návrh 336
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3.1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská přidaná hodnota plánu SET je 
z hlediska optimalizace zdrojů daná 
přijetím oddělených rozpočtových položek 
pro jednotlivé technologie uvedené 
v tomto plánu.

Or. it

Pozměňovací návrh 337
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj a 
demonstrace v plném rozsahu týkající se 
inovativních technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů a zachycování a 
ukládání CO2, které nabízejí technologie 
většího rozsahu, nižších nákladů a 
ekologicky bezpečné zvýšenou účinností 
konverze a větší dostupností pro různá 
tržní a provozní prostředí.

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj a 
demonstrace v plném rozsahu týkající se 
inovativních technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů a dostupných
nákladů a ekologicky bezpečné zvýšenou 
účinností konverze a větší dostupností pro 
různá tržní a provozní prostředí.

Or. it

Pozměňovací návrh 338
Yves Cochet, Jill Evans
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj a 
demonstrace v plném rozsahu týkající se 
inovativních technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů a zachycování a 
ukládání CO2, které nabízejí technologie
většího rozsahu, nižších nákladů a 
ekologicky bezpečné zvýšenou účinností 
konverze a větší dostupností pro různá 
tržní a provozní prostředí.

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj a 
demonstrace týkající se inovativních 
technologií v oblasti obnovitelných zdrojů, 
které nabízejí účinnější technologie nižších 
nákladů a ekologicky bezpečné zvýšenou 
účinností konverze a větší dostupností pro 
různá tržní a provozní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj a 
demonstrace v plném rozsahu týkající se 
inovativních technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů a zachycování a 
ukládání CO2, které nabízejí technologie 
většího rozsahu, nižších nákladů a 
ekologicky bezpečné zvýšenou účinností 
konverze a větší dostupností pro různá 
tržní a provozní prostředí.

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj a 
demonstrace v plném rozsahu týkající se 
inovativních technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů a zachycování a 
ukládání CO2, které nabízejí technologie 
většího rozsahu, nižších nákladů a 
ekologicky bezpečné zvýšenou účinností 
konverze a větší dostupností pro různá 
tržní a provozní prostředí. Činnosti se 
rovněž zaměří na výzkum a vývoj 
technologií skladování energie 
z obnovitelných zdrojů.

Or. xm

Pozměňovací návrh 340
Oreste Rossi
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj a 
demonstrace v plném rozsahu týkající se 
technologií a hodnotových řetězců, které 
mají učinit biologickou energii 
konkurenceschopnější a udržitelnější, 
zkrátit čas potřebný k uvedení vodíkových 
technologií a palivových článků na trh a 
převést nové možnosti s dlouhodobým 
potenciálem do fáze vyspělosti.

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj a 
demonstrace v plném rozsahu týkající se 
technologií a hodnotových řetězců, které 
mají učinit biologickou energii 
konkurenceschopnější a udržitelnější, 
zkrátit čas potřebný k uvedení biometanu, 
vodíkových technologií a palivových 
článků na trh a převést nové možnosti 
s dlouhodobým potenciálem do fáze 
vyspělosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 341
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3.3 – písm. d –návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Jednotná inteligentní evropská 
elektrická rozvodná síť

d) Jednotná inteligentní evropská 
elektrická rozvodná síť umožňující plné 
začlenění obnovitelných zdrojů energie do 
energetického mixu

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3.3 – písm. e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na víceoborový výzkum 
pro energetické technologie (včetně akcí 
s vizionářským zaměřením) a na společné 

Činnosti se zaměří na víceoborový výzkum 
pro energetické technologie (včetně akcí 
s vizionářským zaměřením) a dopad 
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zavádění celoevropských výzkumných 
programů a prvotřídních zařízení.

zařízení, vybavení a nového 
technologického rozvoje na mořské 
prostředí a na společné zavádění 
celoevropských výzkumných programů a 
prvotřídních zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3.3 – bod g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na aplikované inovace 
s cílem usnadnit přijímání nových 
energetických technologií a služeb na trhu, 
odstraňovat překážky, které nemají 
technologický charakter, a urychlit 
nákladově efektivní provádění 
energetických politik Unie.

Činnosti se zaměří na aplikované inovace 
s cílem usnadnit přijímání nových 
energetických technologií a služeb na trhu, 
odstraňovat překážky, které nemají 
technologický charakter, a urychlit 
nákladově efektivní provádění 
energetických politik Unie. V této 
souvislosti bude program Inteligentní 
energie pro Evropu, který je úspěšně 
realizován v rámci celého programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, 
pokračovat s ambiciózním přídělem 
rozpočtových prostředků v rámci 
současného programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4.1 – úvodní odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je dosáhnout 
evropského systému dopravy, který ve 
prospěch občanů, hospodářství a 

Specifickým cílem je dosáhnout 
evropského systému dopravy, který ve 
prospěch občanů, hospodářství a 
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společnosti účinně využívá zdroje, je 
šetrný k životnímu prostředí, bezpečný a 
bezproblémový.

společnosti účinně využívá zdroje, je 
šetrný k životnímu prostředí, bezpečný, 
finančně dostupný a bezproblémový.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4.1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dopravní systém musí zahrnovat filozofii 
„zdravého stárnutí a nezávislého života“, 
a být tudíž přístupný a přínosný pro 
všechny, bez ohledu na věk, pohlaví a 
zdravotní postižení.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů a 
zlepšení účinnosti vozidel, urychlení 
vývoje a uvádění na trh nové generace 
elektrických a jiných vozidel s nízkými 
nebo nulovými emisemi včetně 
prostřednictvím průlomových změn u 
motorů, baterií a infrastruktury, na 
prozkoumání a využití možností 
alternativních paliv a inovativních a 
účinnějších pohonných systémů včetně 
palivové infrastruktury, na optimalizaci 
využití infrastruktur prostřednictvím 
inteligentních dopravních systémů a 

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů a 
zlepšení účinnosti vozidel, urychlení 
vývoje a uvádění na trh nové generace 
vozidel s nízkými emisemi za dostupné 
tržní ceny včetně prostřednictvím 
průlomových změn u motorů, baterií a 
infrastruktury, na prozkoumání a využití 
možností alternativních paliv a 
inovativních a účinnějších pohonných 
systémů včetně palivové infrastruktury, na 
optimalizaci využití infrastruktur 
prostřednictvím inteligentních dopravních 
systémů a inteligentního zařízení a na větší 
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inteligentního zařízení a na větší využívání 
řízení poptávky a veřejné a bezmotorové 
dopravy, zejména v městských oblastech.

využívání řízení poptávky a veřejné a 
bezmotorové dopravy, zejména 
v městských oblastech.

Or. it

Pozměňovací návrh 347
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů a 
zlepšení účinnosti vozidel, urychlení 
vývoje a uvádění na trh nové generace 
elektrických a jiných vozidel s nízkými 
nebo nulovými emisemi včetně 
prostřednictvím průlomových změn u 
motorů, baterií a infrastruktury, na 
prozkoumání a využití možností 
alternativních paliv a inovativních a 
účinnějších pohonných systémů včetně 
palivové infrastruktury, na optimalizaci 
využití infrastruktur prostřednictvím 
inteligentních dopravních systémů a 
inteligentního zařízení a na větší využívání 
řízení poptávky a veřejné a bezmotorové 
dopravy, zejména v městských oblastech.

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů a 
zlepšení účinnosti vozidel, urychlení 
vývoje a uvádění na trh nové generace 
elektrických a jiných vozidel s nízkými 
nebo nulovými emisemi za dostupné tržní 
ceny včetně prostřednictvím průlomových 
změn u motorů, baterií a infrastruktury, na 
prozkoumání a využití možností 
alternativních paliv a inovativních a 
účinnějších pohonných systémů včetně 
palivové infrastruktury, na optimalizaci 
využití infrastruktur prostřednictvím 
inteligentních dopravních systémů a 
inteligentního zařízení a na větší využívání 
řízení poptávky a veřejné a bezmotorové 
dopravy, zejména v městských oblastech.

Or. it

Pozměňovací návrh 348
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4.3 – písm. c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na vývoj nové generace 
inovativních dopravních prostředků a 

Činnosti se zaměří na vývoj nové generace 
inovativních dopravních prostředků a 
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přípravu podmínek pro tu následující 
prostřednictvím práce na nových 
konceptech a návrzích, inteligentních 
systémech kontroly a interoperabilních 
normách, účinných výrobních procesech, 
kratších dobách vývoje a snížených 
nákladech na životní cyklus.

přípravu podmínek pro tu následující 
prostřednictvím práce na nových 
konceptech a návrzích za 
konkurenceschopné tržní ceny, 
inteligentních systémech kontroly a 
interoperabilních normách, účinných 
výrobních procesech, kratších dobách 
vývoje a snížených nákladech na životní 
cyklus.

Or. it

Pozměňovací návrh 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny

5. Oblast klimatu a vody, účinné využívání 
zdrojů a suroviny

Or. en

Odůvodnění

Water innovation needs to be an absolutely clear priority for sustainability in Europe. EU’s 
citizens do recognize it as such: a clear majority (68%) feels that water-related problems are 
serious and 75% of all citizens strongly support EU-level action. In Rio+20 Europe puts 
water forward as one of the top five priority areas in which clear operational targets with 
agreed time frames are needed. As the world market is rapidly growing the opportunities are 
there when doing so. Therefore water issues need to be mentioned explicitly as being a část of 
the key societal challenges in Horizon 2020.

Pozměňovací návrh 350
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.1 – úvodní odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je dosáhnout Specifickým cílem je dosáhnout 
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hospodářství účinně využívajícího zdroje a 
odolného vůči změně klimatu a 
udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí celosvětové 
populace v rámci udržitelných limitů 
přírodních zdrojů naší planety. Činnosti 
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti
Evropy a zlepšení životních podmínek, 
přičemž zajistí ekologickou vyváženost a 
udržitelnost při udržení průměrného 
globálního oteplení pod 2 °C a zajištění 
toho, aby se ekosystémy a společnost 
mohly přizpůsobit změně klimatu.

hospodářství účinně využívajícího zdroje a 
odolného vůči změně klimatu, ochrany a 
udržitelného řízení přírodních zdrojů a 
ekosystémů, udržitelného využívání a
dodávek surovin za účelem uspokojení 
potřeb rostoucí celosvětové populace 
v rámci udržitelných limitů přírodních 
zdrojů naší planety. Činnosti přispějí ke 
zlepšení životních podmínek v Evropě, 
přičemž zajistí ekologickou vyváženost a 
udržitelnost při udržení průměrného 
globálního oteplení pod 2°C a zajištění 
toho, aby se ekosystémy a společnost 
mohly přizpůsobit změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.1 – úvodní odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje a 
odolného vůči změně klimatu a 
udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí celosvětové 
populace v rámci udržitelných limitů 
přírodních zdrojů naší planety. Činnosti 
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti 
Evropy a zlepšení životních podmínek, 
přičemž zajistí ekologickou vyváženost a 
udržitelnost při udržení průměrného 
globálního oteplení pod 2 °C a zajištění 
toho, aby se ekosystémy a společnost 
mohly přizpůsobit změně klimatu.

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje a 
odolného vůči změně klimatu a 
udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí celosvětové 
populace v rámci udržitelných limitů 
přírodních zdrojů naší planety. Činnosti 
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti 
Evropy a zlepšení životních podmínek, 
přičemž zajistí ekologickou vyváženost a 
udržitelnost při udržení průměrného 
globálního oteplení pod 2°C, zajištění toho, 
aby se ekosystémy a společnost mohly 
přizpůsobit změně klimatu, a zajištění 
ochrany kulturního dědictví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.1 – úvodní odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje a 
odolného vůči změně klimatu a 
udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí celosvětové 
populace v rámci udržitelných limitů 
přírodních zdrojů naší planety. Činnosti 
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti 
Evropy a zlepšení životních podmínek, 
přičemž zajistí ekologickou vyváženost a 
udržitelnost při udržení průměrného 
globálního oteplení pod 2 °C a zajištění 
toho, aby se ekosystémy a společnost 
mohly přizpůsobit změně klimatu

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje a 
odolného vůči změně klimatu a 
udržitelných dodávek surovin a vody za 
účelem uspokojení potřeb rostoucí 
celosvětové populace v rámci udržitelných 
limitů přírodních zdrojů naší planety. 
Činnosti přispějí ke zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropy a zlepšení 
životních podmínek, přičemž zajistí 
ekologickou vyváženost a udržitelnost při 
udržení průměrného globálního oteplení 
pod 2 C a zajištění toho, aby se ekosystémy 
a společnost mohly přizpůsobit změně 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.1 – úvodní odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje a 
odolného vůči změně klimatu a 
udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí celosvětové 
populace v rámci udržitelných limitů 
přírodních zdrojů naší planety. Činnosti 
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti 
Evropy a zlepšení životních podmínek, 
přičemž zajistí ekologickou vyváženost a 
udržitelnost při udržení průměrného 
globálního oteplení pod 2 °C a zajištění 

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje a 
odolného vůči změně klimatu a 
udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí celosvětové 
populace v rámci udržitelných limitů 
suchozemských a mořských přírodních 
zdrojů naší planety. Činnosti přispějí ke 
zvýšení konkurenceschopnosti Evropy a 
zlepšení životních podmínek, přičemž 
zajistí ekologickou vyváženost a 
udržitelnost při udržení průměrného 
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toho, aby se ekosystémy a společnost 
mohly přizpůsobit změně klimatu.

globálního oteplení pod 2 C a zajištění 
toho, aby se ekosystémy a společnost 
mohly přizpůsobit změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je naléhavě zapotřebí provést v Evropě 
inovace integrovaného vodního systému. 
Evropa se potýká se stárnutím 
vodohospodářské infrastruktury (jak pro 
odpadní vody, tak pro zásobování pitnou 
vodou), rostoucím nedostatkem vody, 
vyšším rizikem povodní měst, znečištěním 
vod a rostoucí a konkrétnější poptávkou 
po vodě v odvětví zemědělství, v průmyslu 
a ze strany městské populace. Pro splnění 
společenských výzev (zajištění dostupné 
kvalitní vody pro všechny, poskytnutí 
potřebného množství vody v odpovídající 
kvalitě za přiměřenou cenu pro 
průmysl/zemědělství a minimalizace 
znečištění) musí Evropa investovat do 
přechodu k inovativním vodním 
systémům.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.1 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. S ohledem na závažné a z velké části 
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nevratné změny významných součástí 
klimatického systému Země je zapotřebí 
uvážit všechny příčiny globálního 
oteplování a veškeré možnosti, jak tento 
proces zmírnit. Kromě úvah o snižování 
emisí CO2 mohou nejrychlejší odezvu v 
oblasti klimatu, a to v rozmezí desetiletí 
nebo i dříve, přinést urychlená strategická 
opatření (např. omezení částečně 
fluorovaných uhlovodíků, elementárního 
uhlíku, troposférického ozonu či 
biosekvestrace uhlíku).

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nahrazující pozměňovací návrh 29 v návrhu stanoviska.

Pozměňovací návrh 356
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro fungování moderních společností a 
jejich hospodářství má zásadní význam 
udržitelné zásobování surovinami a 
hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů, včetně jejich 
průzkumu, těžby, zpracování, opětovného 
využití, recyklace a nahrazování. Evropská 
odvětví, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl, automobilový průmysl, letecký a 
kosmický průmysl či výroba strojů a 
zařízení, která celkem vytvářejí přidanou 
hodnotu kolem 1,3 bilionu EUR a 
zaměstnávají přibližně 30 milionů lidí, na 
přístupu k surovinám výrazně závisejí. 
Dodávky surovin do Unie se však dostávají 
pod stále větší tlak. Kromě toho je Unie 
vysoce závislá na dovozu strategicky 
důležitých surovin a tento dovoz je ve 
znepokojivé míře postihován narušením 

Pro fungování moderních společností a 
jejich hospodářství má zásadní význam 
udržitelné zásobování surovinami a 
hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů, včetně jejich 
průzkumu, těžby, zpracování, opětovného 
využití, recyklace a nahrazování. Evropská 
odvětví, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl, automobilový průmysl, letecký a 
kosmický průmysl či výroba strojů a 
zařízení, která celkem vytvářejí přidanou 
hodnotu kolem 1,3 bilionu EUR a 
zaměstnávají přibližně 30 milionů lidí, na 
přístupu k surovinám výrazně závisejí. 
Dodávky surovin do Unie se však dostávají 
pod stále větší tlak, zejména s ohledem na 
špatné řízení odpadového cyklu. Kromě 
toho je Unie vysoce závislá na dovozu 
strategicky důležitých surovin a tento 
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trhu. Navíc má Unie stále ještě cenná 
nerostná ložiska, jejichž průzkum a těžba 
jsou omezeny vinou nedostatečných 
technologií a brzděny v důsledku zvýšené 
celosvětové konkurence. Vzhledem 
k významu surovin pro evropskou 
konkurenceschopnost, hospodářství a pro 
použití v inovativních výrobcích jsou 
udržitelné zásobování surovinami a 
hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů jednou ze 
zásadních priorit Unie.

dovoz je ve znepokojivé míře postihován 
narušením trhu. Navíc má Unie stále ještě 
cenná nerostná ložiska, jejichž průzkum a 
těžba jsou omezeny vinou nedostatečných 
technologií a brzděny v důsledku zvýšené 
celosvětové konkurence. Vzhledem 
k významu surovin pro evropskou 
konkurenceschopnost, hospodářství a pro 
použití v inovativních výrobcích jsou 
udržitelné zásobování surovinami a 
hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů jednou ze 
zásadních priorit Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změna klimatu představuje hrozbu rovněž 
pro evropské kulturní dědictví: 
porozumění výzvám a zajištění 
odpovídající reakce bude mít zásadní 
význam pro zachování identity, sociální 
soudržnosti a maximalizaci 
hospodářských přínosů spojených s 
cestovním ruchem.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Splnění cílů Unie a mezinárodních cílů Splnění cílů Unie a mezinárodních cílů 
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v oblasti emisí a koncentrace skleníkových 
plynů a zvládnutí dopadů změny klimatu 
vyžaduje vývoj a zavádění nákladově 
efektivních technologií, jakož i zmírňující 
a adaptační opatření. Rámce politik Unie i 
globálních politik musí zajistit, aby byly 
ekosystémy a biologická rozmanitost 
chráněny, ceněny a vhodně obnovovány, 
aby si zachovaly svou schopnost 
poskytovat v budoucnosti zdroje a služby. 
Výzkum a inovace mohou pomoci zajistit 
spolehlivý a udržitelný přístup k surovinám 
a zajistit významné snížení využívání 
zdrojů a plýtvání zdroji.

v oblasti emisí skleníkových plynů a 
zvládnutí dopadů změny klimatu vyžaduje 
vývoj a zavádění udržitelných a účinných 
netechnologických i technologických 
řešení, jakož i zmírňující a adaptační 
opatření. Rámce politik Unie i globálních 
politik musí zajistit, aby byly ekosystémy a 
biologická rozmanitost chráněny, ceněny a 
vhodně obnovovány, aby si zachovaly svou 
schopnost poskytovat v budoucnosti zdroje 
a služby. Výzkum a inovace mohou 
pomoci zajistit spolehlivý a udržitelný 
přístup k surovinám a zajistit významné 
snížení využívání zdrojů a plýtvání zdroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce Unie se proto zaměří na podporu 
hlavních cílů a politik Unie včetně: 
strategie Evropa 2020; iniciativy Unie 
inovací a iniciativy Evropa účinněji 
využívající zdroje a příslušného plánu;
Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050; 
bílé knihy Přizpůsobení se změně klimatu:
směřování k evropskému akčnímu rámci; 
Iniciativy v oblasti surovin; strategie EU 
pro udržitelný rozvoj; integrované námořní 
politiky Unie; rámcové směrnice o strategii 
pro mořské prostředí; akčního plánu 
ekologických inovací a iniciativy Digitální 
agenda pro Evropu. Tyto akce posílí 
schopnosti společnosti stát se odolnější 
vůči změně životního prostředí a klimatu a 
zajistí dostupnost surovin.

Akce Unie se proto zaměří na podporu 
hlavních cílů a politik Unie včetně: 
strategie Evropa 2020; iniciativy Unie 
inovací a iniciativy Evropa účinněji 
využívající zdroje a příslušného plánu; bílé 
knihy Přizpůsobení se změně klimatu:
směřování k evropskému akčnímu rámci; 
Iniciativy v oblasti surovin; strategie EU 
pro udržitelný rozvoj; integrované námořní 
politiky Unie; rámcové směrnice o strategii 
pro mořské prostředí; akčního plánu 
ekologických inovací a iniciativy Digitální 
agenda pro Evropu. Tyto akce posílí 
schopnosti společnosti stát se odolnější 
vůči změně životního prostředí a klimatu a 
zajistí dostupnost surovin.

Or. it
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Pozměňovací návrh 360
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce Unie se proto zaměří na podporu 
hlavních cílů a politik Unie včetně: 
strategie Evropa 2020; iniciativy Unie 
inovací a iniciativy Evropa účinněji 
využívající zdroje a příslušného plánu; 
Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050; 
bílé knihy Přizpůsobení se změně klimatu:
směřování k evropskému akčnímu rámci; 
Iniciativy v oblasti surovin; strategie EU 
pro udržitelný rozvoj; integrované námořní 
politiky Unie; rámcové směrnice o strategii 
pro mořské prostředí; akčního plánu 
ekologických inovací a iniciativy Digitální 
agenda pro Evropu. Tyto akce posílí 
schopnosti společnosti stát se odolnější 
vůči změně životního prostředí a klimatu a 
zajistí dostupnost surovin.

Akce Unie se proto zaměří na podporu 
hlavních cílů a politik Unie včetně: 
strategie Evropa 2020; iniciativy Unie 
inovací a iniciativy Evropa účinněji 
využívající zdroje a příslušného plánu; 
Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050; 
bílé knihy Přizpůsobení se změně klimatu:
směřování k evropskému akčnímu rámci; 
Iniciativy v oblasti surovin; strategie EU 
pro udržitelný rozvoj; integrované námořní 
politiky Unie; rámcové směrnice o strategii 
pro mořské prostředí; akčního plánu 
ekologických inovací a sedmého akčního 
programu pro životní prostředí. Tyto akce 
posílí schopnosti společnosti stát se 
odolnější vůči změně životního prostředí a 
klimatu a zajistí dostupnost surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k nadnárodní a celosvětové 
povaze klimatu a životního prostředí, jejich 
rozsahu a složitosti a k mezinárodnímu 
rozměru dodavatelského řetězce surovin, 
musí být činnosti prováděny na úrovni 
Unie i na dalších úrovních. Víceoborový 
charakter nezbytného výzkumu vyžaduje 

Vzhledem k nadnárodní a celosvětové 
povaze klimatu a životního prostředí, jejich 
rozsahu a složitosti a k mezinárodnímu 
rozměru dodavatelského řetězce surovin, 
musí být činnosti prováděny na úrovni 
Unie i na dalších úrovních. Víceoborový 
charakter nezbytného výzkumu vyžaduje 
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sdružení doplňujících se znalostí a zdrojů, 
aby tato výzva mohla být účinně zvládnuta. 
Omezení využívání zdrojů a dopadů na 
životní prostředí a současné zvýšení 
konkurenceschopnosti bude vyžadovat 
rázný společenský a technologický přechod 
na hospodářství založené na udržitelném
vztahu mezi přírodou a dobrými životními 
podmínkami lidí. Koordinované výzkumné 
a inovační činnosti zlepší chápání a 
předpovídání změny klimatu a životního 
prostředí ze systémového a 
meziodvětvového hlediska, omezí 
nejistoty, určí a posoudí zranitelná místa, 
rizika, náklady a příležitosti a také rozšíří 
škálu a zlepší účinnost společenských a 
politických reakcí a řešení. Akce budou 
rovněž usilovat o posílení postavení aktérů 
na všech úrovních společnosti, aby se 
tohoto procesu mohli aktivně účastnit.

sdružení doplňujících se znalostí a zdrojů, 
aby tato výzva mohla být účinně zvládnuta. 
Omezení využívání zdrojů a dopadů na 
životní prostředí a současné zvýšení 
konkurenceschopnosti bude vyžadovat 
rázný společenský a technologický přechod 
na udržitelné hospodářství založené na 
oboustranně prospěšném vztahu mezi 
biologickou rozmanitostí a lidskou 
populací. Koordinované výzkumné a 
inovační činnosti zlepší chápání a 
předpovídání změny klimatu a životního 
prostředí ze systémového a 
meziodvětvového hlediska, omezí 
nejistoty, určí a posoudí zranitelná místa, 
rizika, náklady a příležitosti a také rozšíří 
škálu a zlepší účinnost společenských a 
politických reakcí a řešení. Akce budou 
rovněž usilovat o posílení postavení aktérů 
na všech úrovních společnosti, aby se 
tohoto procesu mohli aktivně účastnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řešení otázky dostupnosti surovin 
vyžaduje koordinované výzkumné a 
inovační úsilí v mnoha oborech a 
odvětvích s cílem přispět k nalezení 
bezpečných, hospodářsky proveditelných a 
sociálně přijatelných řešení šetrných k 
životnímu prostředí v rámci celého 
hodnotového řetězce (průzkum, těžba, 
zpracování, opětovné využití, recyklace a 
nahrazování). Inovace v těchto oblastech 
vytvoří příležitosti k růstu a zaměstnanosti 
a také inovativní alternativy zahrnující 
vědu, technologie, hospodářství, politiku a 
správu věcí veřejných. Z toho důvodu se 

Řešení otázky udržitelného využívání a
dostupnosti surovin vyžaduje koordinované 
výzkumné a inovační úsilí v mnoha 
oborech a odvětvích s cílem přispět 
k nalezení bezpečných, hospodářsky 
proveditelných a sociálně přijatelných 
řešení šetrných k životnímu prostředí 
v rámci celého hodnotového řetězce 
(průzkum, těžba, navrhování, zpracování, 
opětovné využití, recyklace a nahrazování).
Inovace v těchto oblastech vytvoří 
příležitosti k růstu a zaměstnanosti a také 
inovativní alternativy zahrnující vědu, 
technologie, hospodářství, politiku a 



AM\906357CS.doc 65/86 PE492.613v01-00

CS

připravuje založení evropského inovačního 
partnerství pro suroviny.

správu věcí veřejných. Z toho důvodu se 
připravuje založení evropského inovačního 
partnerství pro suroviny.

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je vyvinout a posoudit 
inovativní, nákladově efektivní a udržitelná 
opatření pro přizpůsobování změnám a 
jejich zmírňování, se zaměřením jak na 
CO2, tak na ostatní skleníkové plyny a se 
zdůrazněním jak technologických, tak 
netechnologických ekologických řešení, a 
to prostřednictvím shromáždění důkazů pro 
informovanou, včasnou a účinnou akci a 
prostřednictvím vytváření sítí potřebných 
dovedností. Činnosti se zaměří na zlepšení 
porozumění změně klimatu a zajištění 
spolehlivých klimatických projekcí, na 
posouzení dopadů a zranitelných míst a 
vývoj inovativních nákladově efektivních 
opatření pro přizpůsobování a předcházení 
rizikům a na podporu politik pro zmírnění 
změny klimatu.

Záměrem je vyvinout a posoudit 
inovativní, nákladově efektivní a udržitelná 
opatření pro přizpůsobování změnám a 
jejich zmírňování, se zaměřením jak na 
CO2, tak na ostatní skleníkové plyny a se 
zdůrazněním jak technologických, tak 
netechnologických ekologických řešení, a 
to prostřednictvím shromáždění důkazů pro 
informovanou, včasnou a účinnou akci a 
prostřednictvím vytváření sítí potřebných 
dovedností. Činnosti se zaměří na zlepšení 
porozumění změně klimatu a zajištění 
spolehlivých klimatických projekcí, na 
posouzení dopadů a zranitelných míst a 
vývoj inovativních nákladově efektivních 
opatření pro zmírňování rizik, 
přizpůsobování se a předcházení rizikům a 
na podporu politik pro zmírnění změny 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.3 – písm. a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je vyvinout a posoudit 
inovativní, nákladově efektivní a udržitelná 
opatření pro přizpůsobování změnám a 
jejich zmírňování, se zaměřením jak na 
CO2, tak na ostatní skleníkové plyny a se 
zdůrazněním jak technologických, tak 
netechnologických ekologických řešení, a 
to prostřednictvím shromáždění důkazů pro 
informovanou, včasnou a účinnou akci a 
prostřednictvím vytváření sítí potřebných 
dovedností. Činnosti se zaměří na zlepšení 
porozumění změně klimatu a zajištění 
spolehlivých klimatických projekcí, na 
posouzení dopadů a zranitelných míst a 
vývoj inovativních nákladově efektivních 
opatření pro přizpůsobování a předcházení 
rizikům a na podporu politik pro zmírnění 
změny klimatu.

Záměrem je vyvinout a posoudit 
inovativní, nákladově efektivní a udržitelná 
opatření a strategie pro přizpůsobování 
změnám a jejich zmírňování, se zaměřením 
jak na CO2, tak na ostatní skleníkové plyny 
a se zdůrazněním jak technologických, tak 
netechnologických ekologických řešení, a 
to prostřednictvím shromáždění důkazů pro 
informovanou, včasnou a účinnou akci a
prostřednictvím vytváření sítí potřebných 
dovedností. Činnosti se zaměří na zlepšení 
porozumění změně klimatu a zajištění 
spolehlivých klimatických projekcí, na 
posouzení dopadů a zranitelných míst a 
vývoj inovativních nákladově efektivních 
opatření pro přizpůsobování a předcházení 
rizikům a na podporu politik pro zmírnění 
změny klimatu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 365
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je poskytnout znalosti pro řízení 
přírodních zdrojů, které dosahuje 
udržitelné rovnováhy mezi omezenými 
zdroji a potřebami společnosti a 
hospodářství. Činnosti se zaměří na 
podporu našeho porozumění fungování 
ekosystémů, jejich vzájemnému působení 
se sociálními systémy a jejich roli 
v podpoře hospodářství a dobrých 
životních podmínek lidí a na zajištění 
znalostí a nástrojů pro účinný rozhodovací 
proces a zapojení veřejnosti.

Záměrem je poskytnout znalosti pro řízení 
přírodních zdrojů, které dosahuje 
udržitelné rovnováhy mezi omezenými 
zdroji a potřebami společnosti a 
hospodářství. Činnosti se zaměří na 
podporu našeho porozumění fungování 
ekosystémů, včetně regulační role oceánů 
a lesů při předcházení globálnímu 
oteplování, jejich vzájemnému působení se 
sociálními systémy a jejich roli v podpoře 
hospodářství a dobrých životních 
podmínek lidí a na zajištění znalostí a 
nástrojů pro účinný rozhodovací proces a 
zapojení veřejnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.3 – písm. b – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Zajištění opatření k zabezpečení 
udržitelného přechodu, řízení a využívání 
vodních zdrojů a vodohospodářských 
služeb.
Záměrem je zlepšit inovační znalostní 
základnu týkající se dodávek vody, čištění 
vody, uzavření koloběhu vody, opětovného 
využití energií/surovin a zlepšení 
zapojení/chování koncových uživatelů 
(případně přechodu v těchto oblastech), 
aby byly naplněny budoucí potřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.3 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Zajištění udržitelných dodávek 
neenergetických a nezemědělských surovin

c) Zajištění udržitelného využívání, řízení 
a dodávek neenergetických a 
nezemědělských surovin

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Yves Cochet, Jill Evans
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zlepšit znalostní základnu o 
surovinách a vyvinout inovativní řešení pro 
nákladově efektivní a k životnímu prostředí 
šetrný průzkum, těžbu, zpracování, 
recyklaci a využití surovin a pro jejich 
nahrazení ekonomicky přitažlivými 
alternativami s menším dopadem na životní 
prostředí. Činnosti se zaměří na zlepšení 
znalostní základny o dostupnosti surovin, 
na podporu udržitelných dodávek a 
používání surovin, na hledání alternativ 
k nejdůležitějším surovinám a na zlepšení 
společenského povědomí a dovedností 
v oblasti surovin.

Záměrem je zlepšit znalostní základnu o 
surovinách a vyvinout inovativní řešení pro 
nákladově efektivní, účinně využívající 
zdroje a k životnímu prostředí šetrné 
využití, recyklaci a opětovné využití 
surovin a pro jejich nahrazení ekonomicky 
přitažlivými alternativami s menším 
dopadem na životní prostředí. Činnosti se 
zaměří na zlepšení znalostní základny o 
dostupnosti surovin, na podporu 
udržitelných dodávek a používání surovin, 
na podporu ekodesignu, hledání alternativ 
k nejdůležitějším surovinám, na rozvoj 
procesů a systémů fungujících jako 
uzavřené smyčky, na podporu strategií a
technologií recyklace a opětovného 
využití, na opatření na straně poptávky 
podporující občany a spotřebitele ve
snižování spotřeby a plýtvání surovin, na 
zlepšení společenského povědomí a 
dovedností v oblasti surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpořit veškeré formy 
ekologických inovací, které umožňují 
přechod na ekologické hospodářství. 
Činnosti se zaměří na posílení ekologicky 
inovativních technologií, procesů, služeb a 
produktů a podporu jejich uvádění na trh a 
replikace se zvláštním důrazem na MSP, na 
podporu inovativních politik a 
společenských změn, na měření a 

Záměrem je podpořit veškeré formy 
ekologických inovací, které umožňují 
přechod na ekologické hospodářství. 
Činnosti se zaměří na posílení ekologicky 
inovativních technologií, procesů, služeb a 
produktů a podporu jejich uvádění na trh za 
dostupné ceny a replikace se zvláštním 
důrazem na MSP, na podporu inovativních 
politik a společenských změn, na měření a 
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hodnocení pokroku směrem 
k ekologickému hospodářství a na podporu 
účinného využívání zdrojů prostřednictvím 
digitálních systémů.

hodnocení pokroku směrem 
k ekologickému hospodářství a na podporu 
účinného využívání zdrojů prostřednictvím 
digitálních systémů.

Or. it

Pozměňovací návrh 370
Anna Záborská

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaprvé v Unii přetrvávají značné
nerovnosti jak mezi zeměmi, tak v rámci 
zemí. V roce 2010 index lidského rozvoje, 
tedy souhrnný ukazatel pokroku v oblasti 
zdraví, vzdělávání a příjmů, ohodnotil 
členské státy Unie mezi 0,743 a 0,895, což 
odráží značné rozdíly mezi zeměmi. 
Rovněž přetrvává značná nerovnost žen a 
mužů: například rozdíl v odměňování žen 
a mužů v Unii zůstává na 17,8 % ve 
prospěch mužů. Každý šestý občan Unie 
(přibližně 80 milionů lidí) je dnes ohrožen 
chudobou. Během posledních dvou 
desetiletí narostla chudoba u mladých 
dospělých a rodin s dětmi. Míra 
nezaměstnanosti mladých lidí převyšuje 
20 %. Celkem 150 milionů Evropanů 
(přibližně 25 %) nikdy nepoužilo internet a 
možná nikdy nezíská dostatečnou 
počítačovou gramotnost. Rovněž stoupla 
politická lhostejnost a polarizace při 
volbách, což odráží slábnoucí důvěru 
občanů v současné politické systémy. Tyto 
údaje svědčí o tom, že některé sociální 
skupiny a společenství jsou trvale 
vynechávány ze společenského a 
hospodářského rozvoje nebo demokratické 
politiky.

Zaprvé v Unii přetrvávají nerovnosti jak 
mezi zeměmi, tak v rámci zemí. V roce 
2010 index lidského rozvoje, tedy 
souhrnný ukazatel pokroku v oblasti 
zdraví, vzdělávání a příjmů, ohodnotil 
členské státy Unie mezi 0,743 a 0,895, což 
odráží značné rozdíly mezi zeměmi. 
Rovněž přetrvávají nerovnosti 
v příležitostech mužů a žen. Každý šestý 
občan Unie (přibližně 80 milionů lidí) je 
dnes ohrožen chudobou. Během posledních 
dvou desetiletí narostla chudoba u mladých 
dospělých a rodin s dětmi. Míra 
nezaměstnanosti mladých lidí převyšuje 
20 %. Celkem 150 milionů Evropanů 
(přibližně 25 %) nikdy nepoužilo internet a 
možná nikdy nezíská dostatečnou 
počítačovou gramotnost. Rovněž stoupla 
politická lhostejnost a polarizace při 
volbách, což odráží slábnoucí důvěru 
občanů v současné politické systémy. Tyto 
údaje svědčí o tom, že některé sociální 
skupiny a společenství jsou trvale 
vynechávány ze společenského a 
hospodářského rozvoje nebo demokratické 
politiky.

Or. en



PE492.613v01-00 70/86 AM\906357CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 371
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3.1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži, 
diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku, včetně 
opatření k odstranění překážek v 
přístupnosti pro osoby se zdravotním 
postižením, nebo digitální či inovační 
propast, a to v evropských společnostech i 
ve vztahu k dalším světovým regionům. 
Zejména ovlivní provádění a přizpůsobení 
strategie Evropa 2020 a obecnou vnější 
činnost Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

Or. en

Odůvodnění

Více než 15 % evropských obyvatel je zdravotně postiženo. Boj proti diskriminaci na základě 
zdravotního postižení musí být v návrzích programu Horizont 2020 jasně uveden (v souladu s 
článkem 21 Listiny základních práv Evropské unie, článkem 2 Smlouvy o EU, článkem 10 
Smlouvy o fungování EU a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením).
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Pozměňovací návrh 372
Anna Záborská

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3.1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020. 

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a sociálním vyloučením, digitální či 
inovační propastí v evropských 
společnostech, a to i ve vztahu k dalším 
světovým regionům. Zejména ovlivní 
provádění a přizpůsobení strategie Evropa 
2020 a obecnou vnější činnost Unie.
Přijmou se zvláštní opatření k odhalení 
excelence v méně rozvinutých regionech, 
čímž se rozšíří účast v programu Horizont 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3.2 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji inovativních 
společností a politik v Evropě 

Záměrem je napomoci rozvoji inovativních 
společností a politik v Evropě 
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prostřednictvím zapojení občanů, podniků 
a uživatelů do výzkumu a inovací a 
podpory koordinovaných výzkumných a 
inovativních politik v kontextu globalizace.
Zvláštní podpory se dostane rozvoji EVP a 
rozvoji rámcových podmínek pro inovace.

prostřednictvím zapojení občanů včetně 
osob se zdravotním postižením, podniků a 
uživatelů do výzkumu a inovací a podpory 
koordinovaných výzkumných a 
inovativních politik v kontextu globalizace.
Zvláštní podpory se dostane rozvoji EVP a 
rozvoji rámcových podmínek pro inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3.1 – odst. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací;

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací, rovněž 
prostřednictvím konzultací s organizacemi 
občanské společnosti, především 
organizacemi osob se zdravotním 
postižením;

Or. en

Odůvodnění

Pro výzkum, který má být užitečný a smysluplný pro společnost, je nezbytné, aby se do 
výzkumných projektů financovaných z programu Horizont 2020 plně zapojily osoby se 
zdravotním postižením a jejich zastupující organizace. Je to zásadní, pokud chceme zajistit, 
aby evropský výzkum přinesl výsledky odpovídající potřebám společnosti a občanů, zejména 
osob se zdravotním postižením. V této fázi se ve výzkumu programu Horizont 2020 v současné 
době neobjevuje žádná zmínka o účasti osob se zdravotním postižením a návrh by měl být 
odpovídajícím způsobem změněn.

Pozměňovací návrh 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3.1 – odst. 2 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací;

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací; zvýšení společenského 
uznání vědy;

Or. en

Odůvodnění

Vnímání významu vědy je pro společnost důležitým faktorem.

Pozměňovací návrh 376
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3.3 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) posílení bezpečnosti prostřednictvím 
správy hranic;

b) posílení bezpečnosti prostřednictvím 
správy hranic, se zvláštním odkazem na 
boj proti nedovolenému přistěhovalectví 
na území EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 377
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3.3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím a 
katastrofám;

d) posílení prevence, reakce a zvýšení 
odolnosti Evropy vůči krizím a 
katastrofám, včetně přírodních katastrof a 
katastrof způsobených člověkem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 378
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V Evropě existuje řada strukturálních 
nedostatků, pokud jde o inovační kapacitu 
a schopnost realizovat nové služby, 
výrobky a procesy. K hlavním problémům 
v této oblasti patří poměrně slabé výsledky 
Evropy v získávání a udržování 
talentovaných lidí, nedostatečné využití 
současných silných stránek výzkumu pro 
vytváření hospodářských a sociálních 
hodnot, nízká úroveň podnikatelské 
činnosti, nedostatečný rozsah zdrojů 
v pólech excelence neumožňující soutěžit 
celosvětově a přílišný počet překážek 
spolupráce ve znalostním trojúhelníku 
vyššího vzdělávání, výzkumu a podnikání 
na evropské úrovni.

V Evropě existuje řada strukturálních 
nedostatků, pokud jde o inovační kapacitu 
a schopnost realizovat nové služby, 
výrobky a procesy. K hlavním problémům 
v této oblasti patří: poměrně slabé 
výsledky Evropy v získávání a udržování 
talentovaných lidí, likvidace historicky 
specifických technických a vědeckých 
kompetencí různých oblastí; nedostatečné 
využití současných silných stránek 
výzkumu pro vytváření hospodářských a 
sociálních hodnot, nízká úroveň 
podnikatelské činnosti, nedostatečný 
rozsah zdrojů v pólech excelence 
neumožňující soutěžit celosvětově a 
přílišný počet překážek spolupráce ve 
znalostním trojúhelníku vyššího 
vzdělávání, výzkumu a podnikání na 
evropské úrovni.

Or. it

Pozměňovací návrh 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT bude tyto problémy řešit 
prostřednictvím podpory strukturálních 
změn v evropském inovačním prostředí. 
Bude postupovat cestou podpory integrace 
vyššího vzdělávání, výzkumu a inovací na 
nejvyšší úrovni, čímž bude vytvářet nová 
prostředí příznivá pro inovace, a cestou 
prosazování a podpory nové generace 

EIT bude tyto problémy řešit 
prostřednictvím podpory strukturálních 
změn v evropském inovačním prostředí. 
Bude postupovat cestou podpory integrace 
vyššího vzdělávání, výzkumu a inovací na 
nejvyšší úrovni, čímž bude šířit střediska 
společného umístění znalostních a 
inovačních společenství v evropských 
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podnikavých lidí. Přitom bude EIT v plné 
míře přispívat k realizaci cílů strategie 
Evropa 2020 a zejména stěžejních iniciativ 
Unie inovací a Mládež v pohybu.

regionech a vytvářet nová prostředí 
příznivá pro inovace, rovněž cestou 
prosazování a podpory nové generace 
podnikavých lidí. Přitom bude EIT v plné 
míře přispívat k realizaci cílů strategie 
Evropa 2020 a zejména stěžejních iniciativ 
Unie inovací a Mládež v pohybu

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT prostřednictvím svých znalostních a 
inovačních společenství funguje v souladu 
s obchodní logikou. Nezbytným 
předpokladem je pevné vedení: každé 
znalostní a inovační společenství řídí 
výkonný ředitel. Partneři znalostního a 
inovačního společenství jsou zastoupeni 
jedinými právními subjekty za účelem 
jednoduššího rozhodování. Znalostní a 
inovační společenství musí každoročně 
připravovat obchodní plány, včetně 
ambiciózního portfolia činností od 
vzdělávání po zakládání podniků, 
s jasnými cíli a výstupy, které usilují jak o 
dopad na trh, tak o společenský dopad. 
Stávající pravidla pro účast, hodnocení a 
sledování znalostních a inovačních 
společenství umožňují rychlá a praktická 
rozhodnutí.

EIT prostřednictvím svých znalostních a 
inovačních společenství funguje v souladu 
s obchodní logikou. Nezbytným 
předpokladem je pevné vedení: každé 
znalostní a inovační společenství řídí 
výkonný ředitel. Partneři znalostního a 
inovačního společenství jsou zastoupeni 
jedinými právními subjekty za účelem 
jednoduššího rozhodování. Znalostní a 
inovační společenství musí každoročně 
připravovat obchodní plány, včetně 
ambiciózního portfolia činností od 
vzdělávání po zakládání podniků, 
s jasnými cíli a výstupy, které usilují jak o 
dopad na trh, tak o společenský dopad a o 
jasnou přidanou hodnotu, danou 
přístupem zaměřeným na výsledky. 
Stávající pravidla pro účast, hodnocení a 
sledování znalostních a inovačních 
společenství umožňují rychlá a praktická 
rozhodnutí.

Or. it

Odůvodnění

Odkaz na přístup zaměřený na výsledky (viz nadpis), není obsažen v textu odstavce; přidaná 
hodnota daná takovým přístupem musí být výslovně vyjádřena.
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Pozměňovací návrh 381
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 3 – písm. b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategie a činnosti EIT budou vedeny 
zaměřením na společenské výzvy, které 
jsou nanejvýše důležité pro budoucnost,
jako je změna klimatu nebo udržitelná 
výroba energie. EIT bude řešit hlavní 
společenské výzvy komplexním způsobem, 
a bude tak podporovat mezioborové a 
víceoborové přístupy a pomůže soustředit 
výzkumné úsilí partnerů znalostních a 
inovačních společenství.

Strategie a činnosti EIT budou vedeny 
zaměřením na společenské výzvy, které 
jsou nanejvýše důležité pro budoucnost. 
EIT bude řešit hlavní společenské výzvy 
komplexním způsobem, a bude tak 
podporovat mezioborové a víceoborové 
přístupy a pomůže soustředit výzkumné 
úsilí partnerů znalostních a inovačních 
společenství.

Or. it

Pozměňovací návrh 382
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 3 – písm. c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT plně integruje vzdělávání a odbornou 
přípravu ve všech fázích profesní dráhy a 
rozvíjí nové a inovativní vzdělávací 
programy, aby reagoval na potřebu nových 
profilů danou složitými společenskými a 
ekonomickými výzvami. Za tímto účelem 
bude EIT hrát klíčovou roli, pokud jde o 
podporu uznávání nových titulů a diplomů 
v členských státech.

EIT plně integruje vzdělávání a odbornou 
přípravu ve všech fázích profesní dráhy a 
rozvíjí nové a inovativní vzdělávací 
programy, aby reagoval na potřebu nových 
profilů danou neustálým vývojem 
společnosti, ekonomiky a trhu práce. Za 
tímto účelem bude EIT hrát klíčovou roli, 
pokud jde o podporu uznávání nových 
titulů a diplomů v členských státech.

Or. it
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Pozměňovací návrh 383
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 3 – písm. c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT bude také hrát zásadní roli při 
upřesňování pojmu „podnikání“ 
prostřednictvím svých vzdělávacích 
programů, které podporují podnikání 
v kontextu náročném na znalosti, přičemž 
staví na inovativním výzkumu a přispívají 
k řešením velkého společenského 
významu.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Je riskantní a nebezpečné dávat pojem „podnikání“ do souvislosti výhradně se vzdělávacími 
programy, protože by to znamenalo předem určit, kdo je a kdo není „podnikatelem“.

Pozměňovací návrh 384
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 3 – písm. f – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT významně přispěje k realizaci cílů 
stanovených v programu Horizont 2020, 
zejména tím, že bude společenské výzvy 
řešit způsobem, který doplní další 
iniciativy v těchto oblastech. Bude zkoušet 
nové a zjednodušené přístupy 
k financování a řízení, a sehraje tak 
průkopnickou roli v evropském inovačním 
prostředí. Jeho přístup k financování bude 
pevně postaven na silném pákovém efektu 
s mobilizací veřejných i soukromých 
finančních prostředků. Kromě toho bude 
používat zcela nové prostředky cílené 
podpory jednotlivých činností pomocí 

EIT významně přispěje k realizaci cílů 
stanovených v programu Horizont 2020, 
zejména tím, že bude společenské výzvy 
řešit způsobem, který doplní další 
iniciativy v těchto oblastech. Bude zkoušet 
nové a zjednodušené přístupy 
k financování a řízení, a sehraje tak 
průkopnickou roli v evropském inovačním 
prostředí. Jeho přístup k financování bude 
pevně postaven na silném pákovém efektu 
s mobilizací veřejných i soukromých 
finančních prostředků. Kromě toho bude 
používat zcela nové prostředky cílené 
podpory jednotlivých činností.



PE492.613v01-00 78/86 AM\906357CS.doc

CS

nadace EIT.

Or. it

Pozměňovací návrh 385
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 3 – písm. g – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství a jejich center společného 
umístění, tedy středisek excelence, která 
sdružují partnery z vyššího vzdělávání, 
výzkumu a podnikání v dané zeměpisné 
oblasti, bude EIT napojen také na 
regionální politiku. Zajistí zejména lepší 
propojení mezi institucemi vyššího 
vzdělávání a inovacemi a růstem na 
regionální úrovni v rámci regionálních a 
vnitrostátních strategií pro inteligentní 
specializaci. Tímto způsobem přispěje 
k naplnění cílů politiky soudržnosti Unie.

Prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství a jejich center společného 
umístění, tedy středisek excelence, která 
sdružují partnery z vyššího vzdělávání, 
výzkumu a podnikání v dané zeměpisné 
oblasti, bude EIT napojen také na 
regionální politiku. Zajistí zejména lepší 
propojení mezi institucemi vyššího
vzdělávání, trhem práce a inovacemi a 
růstem na regionální a místní úrovni 
v rámci místních, regionálních a 
vnitrostátních strategií pro inteligentní 
specializaci. Tímto způsobem přispěje 
k naplnění cílů politiky soudržnosti Unie.

Or. it

Odůvodnění

Pokud nebude vyšší vzdělávání propojeno také s trhem práce, zejména na regionální a místní 
úrovni, nebude Evropa moci překonat své největší nedostatky v oblasti hospodářského růstu.

Pozměňovací návrh 386
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha II – tabulka

Znění navržené Komisí

I. Vynikající věda, z toho: 27 818
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1. Evropská rada pro výzkum 15 008
2. Budoucí a vznikající technologie 3 505

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné 
přípravy a profesního rozvoje

6 503

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně 
elektronických infrastruktur)

2 802

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 20 280

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových 
technologiích*

15 580 z toho 500 pro 
EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 4 000
3. Inovace v MSP 700

III. Společenské výzvy, z toho: 35 888
1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 9 077 z toho 292 pro 

EIT

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a 
námořní výzkum a biohospodářství

4 694 z toho 150 pro 
EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6 537 z toho 210 pro 
EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7 690 z toho 247 pro 
EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3 573 z toho 115 pro 
EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4 317 z toho 138 pro 
EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1 542 + 1 652***
Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2 212

CELKEM 87 740

Pozměňovací návrh

I. Vynikající věda, z toho: 29,3 %

1. Evropská rada pro výzkum 14,5 %
2. Budoucí a vznikající technologie 3,9 %

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné 
přípravy a profesního rozvoje

7,4 %



PE492.613v01-00 80/86 AM\906357CS.doc

CS

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně 
elektronických infrastruktur)

3,5 %

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 25,2 %
1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových 

technologiích*
17,7 %

2. Přístup k rizikovému financování** 4,5 %

3. Inovace v MSP 3 %

III. Společenské výzvy, z toho: 40,4 %
1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 12 %

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a 
námořní výzkum a biohospodářství

5,3 %

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 7,7 %
4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 8,7 %

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 4,2 %

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 2,5 %
Evropský inovační a technologický institut (EIT) 3 %

Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2,1 %
CELKEM 100 %

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit podíl každé rozpočtové položky, neboť celkový objem 
finančních prostředků je předmětem dohody v rámci jednání o víceletém finančním rámci. 
[Procenta se nahradí odpovídajícím údajem v milionech EUR, jakmile bude schválen celkový 
finanční rámec v souladu s nařízením Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na 
období let 2014—2020.]

Pozměňovací návrh 387
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha II – tabulka

Znění navržené Komisí
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Pozměňovací návrh

I. Vynikající věda, z toho: 27 818
1. Evropská rada pro výzkum 15 008

2. Budoucí a vznikající technologie 3 505
3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné 

přípravy a profesního rozvoje
6 503

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně 
elektronických infrastruktur)

2 802

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 20 280
1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových 

technologiích*
15 580 z toho 500 pro 
EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 4 000

3. Inovace v MSP 700
III. Společenské výzvy, z toho: 35 888

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní 
podmínky

9 077 z toho 292 pro 
EIT

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský 
a námořní výzkum a biohospodářství

4 694 z toho 150 pro 
EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6 537 z toho 210 pro 
EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7 690 z toho 247 pro 
EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3 573 z toho 115 pro 
EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující 
začlenění

4 317 z toho 138 pro 
EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1 542 + 1 652***

Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2 212

CELKEM 87 740
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Or. en

Odůvodnění

Při stejné celkové částce je třeba změnit priority, které Komise navrhuje. Pro dosažení cíle 
vedoucího postavení v průmyslu má strategický význam posílení účasti malých a středních 
podniků tím, že se jim usnadní přístup k úvěrům a zvýší se příděly prostředků inovativním 
malým a středním podnikům. Kromě toho musí být z hlediska společenských výzev prioritou 
výzkum v oblasti medicíny, který musí dostat mnohem větší příděl finančních prostředků, než 
jaký navrhuje Komise. 

I. Vynikající věda, z toho: 23 818
1. Evropská rada pro výzkum 10 008

2. Budoucí a vznikající technologie 4 505
3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné 

přípravy a profesního rozvoje
6 503

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně 
elektronických infrastruktur)

2 802

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 25 280
1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových 

technologiích*
15 580 z toho 500 pro 
EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 6 000

3. Inovace v MSP 3 700
III. Společenské výzvy, z toho: 34 388

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní 
podmínky

13 147 z toho 292 pro 
EIT

2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský 
a námořní výzkum a biohospodářství

4 694 z toho 150 pro 
EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 4 537 z toho 140 pro 
EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 6 690 z toho 217 pro 
EIT

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 1 003 z toho 45 pro 
EIT

6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující 
začlenění

4 317 z toho 138 pro 
EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1 042 + 1 482***

Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2 212

CELKEM 87 740
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Pozměňovací návrh 388
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – tabulka

Znění navržené Komisí

I. Vynikající věda, z toho: 27 818

1. Evropská rada pro výzkum 15 008
2. Budoucí a vznikající technologie 3 505

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné 
přípravy a profesního rozvoje 6 503

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně 
elektronických infrastruktur) 2 802

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 20 280

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových 
technologiích*

15 580 z toho 500 pro 
EIT

2. Přístup k rizikovému financování** 4 000
3. Inovace v MSP 700

III. Společenské výzvy, z toho: 35 888

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 9 077 z toho 292 pro EIT
2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a 

námořní výzkum a biohospodářství 4 694 z toho 150 pro EIT

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 6 537 z toho 210 pro EIT

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 7 690 z toho 247 pro EIT
5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 3 573 z toho 115 pro EIT
6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 4 317 z toho 138 pro EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1 542 + 1 652***

Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2 212
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CELKEM 87 740

Pozměňovací návrh

I. Vynikající věda, z toho: 31,8 %

1. Evropská rada pro výzkum 17,1 %
2. Budoucí a vznikající technologie 4 %

3. Akce „Marie Curie“ týkající se dovedností, odborné 
přípravy a profesního rozvoje 7,5 %

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně 
elektronických infrastruktur) 3,2 %

II. Vedoucí postavení v průmyslu, z toho: 23,3 %

1. Vedoucí postavení v základních a průmyslových 
technologiích* 17,8 %

2. Přístup k rizikovému financování** 4,6 %
3. Inovace v MSP 0,9 %

III. Společenské výzvy, z toho: 41,3 %

1. Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky 10,1 %
2. Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a 

námořní výzkum a biohospodářství 5,3 %

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 7,5 %

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 8,8 %
5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a suroviny 4,1 %
6. Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění 5,3 %

Evropský inovační a technologický institut (EIT) 1,2 %
Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 2,5 %
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CELKEM Horizont 2020 před ITERem 100 %

ITER 3,2 %

CELKEM Horizont 2020 + ITER 103,2 %

Or. en

Odůvodnění

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced pro EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m). ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Pozměňovací návrh 389
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha II – tabulka – informace k tabulce - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

*Včetně 8 975 milionů EUR na informační 
a komunikační technologie (IKT), z toho 1 
795 milionů EUR na fotoniku a mikro- a 
nanoelektroniku, 4 293 milionů EUR na 
nanotechnologie, vyspělé materiály a 
vyspělou výrobu a zpracování, 575 
milionů EUR na biotechnologii a 1 737 
milionů EUR na oblast vesmíru. 
V důsledku toho je na podporu klíčových 
technologií k dispozici 6 663 milionů 
EUR.

*Včetně 57,6 % na informační a 
komunikační technologie (IKT), z toho 
11,5 % na fotoniku a mikro- a 
nanoelektroniku, 27,6 %na 
nanotechnologie, vyspělé materiály a 
vyspělou výrobu a zpracování, 3,7 % na 
biotechnologii a 11,1 % na oblast vesmíru. 
V důsledku toho je na podporu klíčových 
technologií k dispozici 42,9 %.

Or. en
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Pozměňovací návrh 390
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha II – tabulka – informace k tabulce 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

** Přibližně 1 131 milionů EUR z této 
částky půjde zřejmě na provádění projektů 
Strategického plánu pro energetické 
technologie (plán SET). Zhruba třetina této 
částky může být použita pro MSP.

** Přibližně 28,3 % z této částky půjde 
zřejmě na provádění projektů 
Strategického plánu pro energetické 
technologie (plán SET). Zhruba třetina této 
částky může být použita pro MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha II – tabulka – informace k tabulce – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

*** Celková částka bude poskytnuta 
v přídělech podle čl. 6 odst. 3. Druhý 
příděl ve výši 1 652 milionů EUR se 
orientačně a s výhradou přezkumu podle 
čl. 26 odst. 1 poskytne poměrným dílem z 
rozpočtu na společenské výzvy a vedoucí 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích

vypouští se

Or. en


