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Pozměňovací návrh 128
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj programů preventivních vyšetření
závisí na určení včasných biomarkerů 
rizika a nástupu nemoci a jejich zavedení 
závisí na otestování a validaci metod a 
programů preventivních vyšetření. Určení 
jednotlivců a skupin obyvatel s vysokým 
rizikem onemocnění umožní vypracování 
individualizovaných, stratifikovaných a 
společných strategií pro účinnou a 
nákladově efektivní prevenci nemocí.

Rozvoj programů preventivních vyšetření 
závisí nejen na určení včasných 
biomarkerů rizika, ale také na klíčových 
pochodech a nástupu nemoci a jejich 
zavedení závisí na otestování a validaci 
metod a programů preventivních vyšetření. 
Určení jednotlivců a skupin obyvatel 
s vysokým rizikem onemocnění umožní 
vypracování individualizovaných, 
stratifikovaných a společných strategií pro 
účinnou a nákladově efektivní prevenci 
nemocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – bod 1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj programů preventivních vyšetření 
závisí na určení včasných biomarkerů 
rizika a nástupu nemoci a jejich zavedení 
závisí na otestování a validaci metod a 
programů preventivních vyšetření. Určení 
jednotlivců a skupin obyvatel s vysokým 
rizikem onemocnění umožní vypracování 
individualizovaných, stratifikovaných a 
společných strategií pro účinnou a 
nákladově efektivní prevenci nemocí.

Rozvoj programů preventivních vyšetření 
závisí na určení včasných biomarkerů 
rizika a nástupu nemoci a jejich zavedení 
závisí na otestování a validaci metod a 
programů preventivních vyšetření. Určení 
jednotlivců a skupin obyvatel s vysokým 
rizikem onemocnění umožní vypracování 
individualizovaných, stratifikovaných a 
společných strategií pro účinnou a 
nákladově efektivní prevenci nemocí. Za 
prioritní přitom budou považovány 
programy preventivních vyšetření, u nichž 
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je nebo v blízké budoucnosti 
pravděpodobně bude pro dotyčné osoby k 
dispozici prevence nebo terapie.

Or. de

Odůvodnění

Programy preventivních vyšetření, které nemají terapeutické či preventivní důsledky, 
nepředstavují žádné řešení, nýbrž naopak vytvářejí navíc další problémy, například v oblasti 
ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 130
Peter Liese, Richard Seeber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2a Řešení příčin neplodnosti –
Je nutné provádět výzkum za účelem 
rozvíjení účinnější prevence, diagnostiky a 
zvládání různých poruch spojených 
s neplodností. Výzkum se zaměří na 
oblasti, jako jsou příčiny neplodnosti, 
včetně zárodečného původu neplodnosti a 
dalších souvisejících poruch.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2b Mužská antikoncepce –
Antikoncepce je řešena zejména 
prostřednictvím metod, za které mají 
odpovědnost ženy a jsou zátěží pro ženy. 
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V některých případech to vede k závažným 
problémům, například vedlejším účinkům 
a kontraindikaci. A proto by měla být 
prioritou rovněž mužská antikoncepce.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Christel Schaldemose

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – bod 1.3 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obyvatelstvo je ohroženo novými a nově 
se objevujícími nákazami (včetně nákaz 
vyplývajících ze změny klimatu), odolností 
stávajících patogenů vůči lékům a jinými 
přímými a nepřímými důsledky změny 
klimatu. Pro modelování epidemie, 
účinnou reakci na pandemii, reakce na 
důsledky změny klimatu, pokud jde o 
nenakažlivá onemocnění, jsou nezbytné 
lepší metody dozoru, sítě včasného 
varování, organizace zdravotnických 
služeb a kampaně k zajištění připravenosti 
stejně jako úsilí o zachování a zlepšení 
schopnosti bojovat proti nakažlivým 
chorobám odolným vůči lékům.

Obyvatelstvo je ohroženo novými a nově 
se objevujícími nákazami (včetně nákaz 
vyplývajících ze změny klimatu), odolností 
stávajících patogenů vůči lékům a jinými 
přímými a nepřímými důsledky změny 
klimatu. Pro modelování epidemie, 
účinnou reakci na pandemii, reakce na 
důsledky změny klimatu, pokud jde o 
nenakažlivá onemocnění, jsou nezbytné 
lepší metody dozoru, včetně dozoru nad 
odolností vůči lékům jak v humánní, tak 
veterinární medicíně, sítě včasného 
varování, organizace zdravotnických 
služeb a kampaně k zajištění připravenosti 
stejně jako úsilí o zachování a zlepšení 
schopnosti bojovat proti nakažlivým 
chorobám odolným vůči lékům.

Or. da

Pozměňovací návrh 133
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U osob všech věkových kategorií je nutné 
lepší porozumění zdraví a onemocnění, aby 
bylo možno vypracovat nová a lepší 
preventivní opatření, diagnostiku a léčbu. 
K lepšímu pochopení všech aspektů stádií 
onemocnění, včetně nové klasifikace 
běžných odchylek a nemocí na základě 
molekulárních dat, a k ověření a využití 
výsledků výzkumu v klinických aplikacích 
je nezbytný interdisciplinární, translační 
výzkum patofyziologie nemoci.

U osob všech věkových kategorií je nutné 
lepší porozumění zdraví a onemocnění, aby 
bylo možno vypracovat nová a lepší 
preventivní opatření, diagnostiku a léčbu. 
K lepšímu pochopení všech aspektů stádií 
onemocnění, včetně nové klasifikace 
běžných odchylek a nemocí na základě 
molekulárních dat, a k ověření a využití 
výsledků výzkumu v klinických aplikacích 
je nezbytný interdisciplinární, translační 
výzkum patofyziologie nemoci využívající 
nástrojů a metod založených na biologii 
člověka.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U osob všech věkových kategorií je nutné 
lepší porozumění zdraví a onemocnění, aby 
bylo možno vypracovat nová a lepší 
preventivní opatření, diagnostiku a léčbu. 
K lepšímu pochopení všech aspektů stádií 
onemocnění, včetně nové klasifikace 
běžných odchylek a nemocí na základě 
molekulárních dat, a k ověření a využití 
výsledků výzkumu v klinických aplikacích 
je nezbytný interdisciplinární, translační 
výzkum patofyziologie nemoci.

U osob všech věkových kategorií je nutné 
lepší porozumění zdraví a onemocnění, aby 
bylo možno vypracovat nová a lepší 
preventivní opatření, diagnostiku a léčbu. 
K lepšímu pochopení všech aspektů stádií 
onemocnění, včetně nové klasifikace 
běžných odchylek a nemocí na základě 
molekulárních dat, a k ověření a využití 
výsledků výzkumu v klinických aplikacích 
je nezbytný interdisciplinární, translační 
výzkum patofyziologie nemoci. Projekty 
translačního výzkumu, mající za cíl 
rychleji a účinněji využít laboratorní 
zjištění v lékařské praxi, by měly být 
obzvláště podporovány, zejména v těch 
oblastech, kde je to nejvíce potřeba, jako 
je hematologie či onkologie, v případě 
vzácných onemocnění a antimikrobiální 
odolnosti.
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Or. sl

Pozměňovací návrh 135
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný výzkum bude zahrnovat a 
podporovat rozvoj a používání nových 
nástrojů a koncepcí pro vytvoření 
biolékařských údajů a bude se vztahovat na 
vysoce účinné a systémové léčebné metody 
založené na oblastech s příponou „-omika“. 
Tyto činnosti budou vyžadovat úzký vztah 
mezi základním a klinickým výzkumem a 
s dlouhodobými kohortovými studiemi (a 
příslušnými oblastmi výzkumu), jak bylo 
popsáno výše. Nezbytné budou rovněž 
úzké vazby s výzkumnými a 
zdravotnickými infrastrukturami (databáze, 
biobanky atd.) pro standardizaci, 
uchovávání a sdílení údajů a přístup k 
údajům, které jsou nezbytné pro co 
nejvyšší využitelnost údajů a pro 
podněcování inovativnějších a účinnějších 
způsobů analyzování a spojování souborů 
údajů.

Příslušný výzkum bude zahrnovat a 
podporovat rozvoj a používání nových 
nástrojů a koncepcí pro vytvoření 
biolékařských údajů a bude se vztahovat na 
vysoce účinné a systémové léčebné metody 
založené na oblastech biologie člověka
s příponou „-omika“. Tyto činnosti budou 
vyžadovat úzký vztah mezi základním a 
klinickým výzkumem a s dlouhodobými 
kohortovými studiemi (a příslušnými 
oblastmi výzkumu), jak bylo popsáno výše. 
Nezbytné budou rovněž úzké vazby 
s výzkumnými a zdravotnickými 
infrastrukturami (databáze, biobanky atd.) 
pro standardizaci, uchovávání a sdílení 
údajů a přístup k údajům, které jsou 
nezbytné pro co nejvyšší využitelnost 
údajů a pro podněcování inovativnějších a 
účinnějších způsobů analyzování a 
spojování souborů údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Christel Schaldemose

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – bod 1.4 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný výzkum bude zahrnovat a 
podporovat rozvoj a používání nových 
nástrojů a koncepcí pro vytvoření 

Příslušný výzkum bude zahrnovat a 
podporovat rozvoj a používání nových 
nástrojů a koncepcí pro vytvoření 
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biolékařských údajů a bude se vztahovat na 
vysoce účinné a systémové léčebné metody 
založené na oblastech s příponou „-omika“. 
Tyto činnosti budou vyžadovat úzký vztah 
mezi základním a klinickým výzkumem a s 
dlouhodobými kohortovými studiemi (a 
příslušnými oblastmi výzkumu), jak bylo 
popsáno výše. Nezbytné budou rovněž 
úzké vazby s výzkumnými a 
zdravotnickými infrastrukturami (databáze, 
biobanky atd.) pro standardizaci, 
uchovávání a sdílení údajů a přístup k 
údajům, které jsou nezbytné pro co 
nejvyšší využitelnost údajů a pro 
podněcování inovativnějších a účinnějších 
způsobů analyzování a spojování souborů 
údajů. 

biolékařských údajů a bude se vztahovat na 
vysoce účinné a systémové léčebné metody 
založené na oblastech s příponou „-omika“. 
Tyto činnosti budou vyžadovat úzký vztah 
mezi základním a klinickým výzkumem a s 
dlouhodobými kohortovými studiemi (a 
příslušnými oblastmi výzkumu), jak bylo 
popsáno výše. Nezbytné budou rovněž 
úzké vazby s výzkumnými a 
zdravotnickými infrastrukturami (databáze, 
biobanky atd.) pro standardizaci, 
uchovávání a sdílení údajů a svobodný
přístup k nezpracovaným údajům, které 
jsou nezbytné pro co nejvyšší využitelnost 
údajů a pro podněcování inovativnějších a 
účinnějších způsobů analyzování a 
spojování souborů údajů. 

Or. da

Pozměňovací návrh 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podporování personalizované medicíny 
u závažného onemocnění
Za účelem dosažení efektivnějších, 
bezpečnějších a hospodárnějších 
léčebných postupů je cílem 
personalizované medicíny vyvinout nové 
preventivní a léčebné postupy, které 
mohou být přizpůsobeny požadavkům 
určité skupiny pacientů. Je třeba určit a 
prostřednictvím výzkumu dále vyjasnit a 
rozvíjet faktory, které mají vliv na léčebné 
rozhodování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Zofija Mazej Kukovič

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou zapotřebí účinnější preventivní 
očkovací látky (nebo alternativní 
preventivní intervence) a programy 
očkování založené na důkazech pro širší 
škálu nemocí. To závisí na lepším 
pochopení nemoci a jejích jednotlivých 
stádií a následné epidemie a na provedení 
klinických zkoušek a souvisejících studií. 

Je zapotřebí podporovat rozvoj účinnějších 
preventivních očkovacích látek a 
programy očkování založené na důkazech 
pro širší škálu nemocí, včetně nemocí 
souvisejících s chudobou, jako je 
HIV/AIDS, tuberkulóza, malárie a 
zanedbávané nemoci. Podobně může být 
znalost o hlavních rizikových faktorech 
onemocnění a behaviorální věda využity 
při vytváření účinných preventivních 
strategií, které přinášejí řešení pro tyto 
rizikové faktory a mají za cíl podporovat 
zdravý životní styl a důležitost zdravé 
stravy. To přináší značné možnosti, jak 
snížit výskyt chronických nemocí, což však
závisí na lepším pochopení nemoci a jejích 
jednotlivých stádií a následné epidemie a 
na provedení klinických zkoušek a 
souvisejících studií. 

Or. sl

Pozměňovací návrh 139
Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – bod 1.6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie s cílem významně zlepšit 
výsledky léčení prostřednictvím dřívějšího, 
přesnějšího stanovení diagnózy a 

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie s cílem významně zlepšit 
výsledky léčení prostřednictvím dřívějšího, 
přesnějšího stanovení diagnózy a 
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umožněním léčby, která je více 
přizpůsobena pacientovi.

umožněním léčby, která je více 
přizpůsobena pacientovi. Za prioritní 
přitom budou považovány diagnostické 
metody, u nichž je nebo v blízké 
budoucnosti pravděpodobně bude pro 
dotyčné osoby k dispozici prevence nebo 
terapie.

Or. de

Pozměňovací návrh 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je 
u všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie s cílem významně zlepšit 
výsledky léčení prostřednictvím dřívějšího, 
přesnějšího stanovení diagnózy a 
umožněním léčby, která je více 
přizpůsobena pacientovi.

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky in 
vitro a zobrazovací diagnostiky je u všech 
věkových skupin zapotřebí lepší pochopení 
zdraví, nemoci a jejích stádií. Budou se 
rozvíjet inovativní a stávající technologie s 
cílem významně zlepšit výsledky léčení 
prostřednictvím dřívějšího, přesnějšího 
stanovení diagnózy a umožněním léčby, 
která je více přizpůsobena pacientovi.

Or. en

Odůvodnění

Osvědčené diagnostické nástroje, které již existují a jsou silnou oblastí výzkumu, jež se vyvíjí, 
jako je například zkrácení doby mezi tím, kdy se příznaky nemoci objevily, a určením 
diagnózy, musí být podporovány podle tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh 141
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací, genové a buněčné terapie, 
zvýšit úspěšnost procesu vývoje léčiv a 
očkovacích látek (včetně alternativních 
metod k nahrazení klasického testování 
bezpečnosti a účinnosti, například vývoj 
nových metod), rozvíjet regenerativní 
léčebné metody, včetně metod založených 
na kmenových buňkách, vyvíjet lepší 
lékařské a pomocné přístroje a systémy, 
zachovat a zlepšit naši schopnost bojovat 
proti nakažlivým, vzácným, vážným a 
chronickým nemocem a provádět léčebné 
zásahy, které závisí na dostupnosti 
účinných léků proti mikrobům, a rozvíjet 
komplexní přístupy k léčení průvodních 
nemocí u všech věkových kategorií a 
zamezit podávání více léků. Tato zlepšení 
usnadní vývoj nových, účinnějších, 
účelnějších a udržitelnějších způsobů léčby 
nemocí a zvládání zdravotního postižení.

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací, genové a buněčné terapie, 
zvýšit úspěšnost procesu vývoje léčiv a 
očkovacích látek (včetně alternativních 
metod k nahrazení klasického testování 
bezpečnosti a účinnosti, například vývoj 
nových metod), rozvíjet regenerativní 
léčebné metody, včetně metod založených 
na kmenových buňkách, vyvíjet lepší 
lékařské a pomocné přístroje a systémy, 
zachovat a zlepšit naši schopnost bojovat 
proti nakažlivým, vzácným, vážným a 
chronickým nemocem a provádět léčebné 
zásahy, které závisí na dostupnosti 
účinných léků proti mikrobům, podporovat 
efektivnější a lepší využívání stávajících a 
nových diagnostických nástrojů ve snaze 
bojovat proti antimikrobiální odolnosti a 
rozvíjet komplexní přístupy k léčení 
průvodních nemocí u všech věkových 
kategorií a zamezit podávání více léků. 
Tato zlepšení usnadní vývoj nových, 
účinnějších, účelnějších a udržitelnějších 
způsobů léčby nemocí a zvládání 
zdravotního postižení.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – bod 1.8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací, genové a buněčné terapie, 

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací, genové a buněčné terapie, 
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zvýšit úspěšnost procesu vývoje léčiv a 
očkovacích látek (včetně alternativních 
metod k nahrazení klasického testování 
bezpečnosti a účinnosti, například vývoj 
nových metod), rozvíjet regenerativní 
léčebné metody, včetně metod založených 
na kmenových buňkách, vyvíjet lepší 
lékařské a pomocné přístroje a systémy, 
zachovat a zlepšit naši schopnost bojovat 
proti nakažlivým, vzácným, vážným a 
chronickým nemocem a provádět léčebné 
zásahy, které závisí na dostupnosti 
účinných léků proti mikrobům, a rozvíjet 
komplexní přístupy k léčení průvodních 
nemocí u všech věkových kategorií a 
zamezit podávání více léků. Tato zlepšení 
usnadní vývoj nových, účinnějších, 
účelnějších a udržitelnějších způsobů léčby 
nemocí a zvládání zdravotního postižení.

zvláště pak terapie využívající dospělých 
kmenových buněk, terapie využívající 
buněk z pupečníkové krve, uměle 
připravených pluripotentních kmenových 
buněk (IPSC), zvýšit úspěšnost procesu 
vývoje léčiv a očkovacích látek (včetně 
alternativních metod k nahrazení 
klasického testování bezpečnosti a 
účinnosti, například vývoj nových metod), 
rozvíjet regenerativní léčebné metody, 
včetně metod založených na kmenových 
buňkách, vyvíjet lepší lékařské a pomocné 
přístroje a systémy, zachovat a zlepšit naši 
schopnost bojovat proti nakažlivým, 
vzácným, vážným a chronickým nemocem 
a provádět léčebné zásahy, které závisí na 
dostupnosti účinných léků proti mikrobům, 
a rozvíjet komplexní přístupy k léčení 
průvodních nemocí u všech věkových 
kategorií a zamezit podávání více léků. 
Tato zlepšení usnadní vývoj nových, 
účinnějších, účelnějších a udržitelnějších 
způsobů léčby nemocí a zvládání 
zdravotního postižení. Je třeba vyvíjet 
nové přístupy v oblasti regenerativní 
medicíny (zejména přístupy založené na 
používání dospělých kmenových buněk, 
buněk z pupečníkové krve a uměle 
připravených pluripotentních kmenových 
buněk).

Or. de

Pozměňovací návrh 143
Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – bod 1.9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Klinické zkoušky představují prostředek k 
přenosu biolékařských poznatků pro 
použití u pacientů, bude proto poskytována 
podpora pro tyto zkoušky stejně jako pro 

Klinické zkoušky představují prostředek k 
přenosu biolékařských poznatků pro 
použití u pacientů, bude proto poskytována 
podpora pro tyto zkoušky stejně jako pro 
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jejich lepší provádění. Příklady zahrnují 
vypracování lepších metodik, které 
umožňují, aby se zkoušky zaměřily na 
příslušné skupiny obyvatelstva, včetně 
osob trpících jinými průvodními 
onemocněními a/nebo osob, které již 
podstupují léčbu, určení srovnatelné 
účinnosti intervencí a řešení a rovněž lepší 
využívání databází a elektronických 
zdravotních záznamů jako zdrojů dat pro 
zkoušky a předávání znalostí. Podporovat 
se bude rovněž přenos jiných druhů 
intervencí, jako jsou intervence související 
s nezávislým životem, do reálného 
prostředí.

jejich lepší provádění. Příklady zahrnují 
vypracování lepších metodik, které 
umožňují, aby se zkoušky zaměřily na 
příslušné skupiny obyvatelstva, včetně 
osob trpících jinými průvodními 
onemocněními a/nebo osob, které již 
podstupují léčbu, určení srovnatelné 
účinnosti intervencí a řešení a rovněž lepší 
využívání databází a elektronických 
zdravotních záznamů jako zdrojů dat pro 
zkoušky a předávání znalostí. Podporovat 
se bude rovněž přenos jiných druhů 
intervencí, jako jsou intervence související 
s nezávislým životem, do reálného 
prostředí. Zvláštní význam mají klinické 
zkoušky v oblasti vzácných chorob, 
dětských onemocnění, včetně 
nedonošenosti.

Or. de

Odůvodnění

V oblasti vzácných chorob a dětských onemocnění je evropská spolupráce obzvláště důležitá, 
protože členské státy samy nemají vzhledem k nezbytnému počtu případů dostatečné možnosti.

Pozměňovací návrh 144
Christel Schaldemose

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – bod 1.10 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podporována bude integrace infrastruktur a 
informačních struktur a zdrojů (včetně 
těch, které jsou odvozeny z kohortových 
studií, protokolů, shromážděných údajů, 
ukazatelů atd.) a rovněž standardizace, 
interoperabilita, uchovávání a sdílení údajů 
a přístup k údajům s cílem umožnit náležité 
využívání těchto údajů. Pozornost je nutno 
věnovat zpracování údajů, řízení znalostí, 
modelování a vizualizaci.

Podporována bude integrace infrastruktur a 
informačních struktur a zdrojů (včetně 
těch, které jsou odvozeny z kohortových 
studií, protokolů, shromážděných údajů, 
ukazatelů atd.) a rovněž standardizace, 
interoperabilita, uchovávání a sdílení údajů 
a svobodný přístup k nezpracovaným 
údajům s cílem umožnit náležité využívání 
těchto údajů. Pozornost je nutno věnovat 
zpracování údajů, řízení znalostí, 
modelování a vizualizaci.
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Or. da

Pozměňovací návrh 145
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – bod 1.11 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba podporovat rozvoj vědeckých 
nástrojů, metod a statistik pro rychlé, 
přesné a prediktivní posouzení bezpečnosti, 
účinnosti a kvality zdravotnických 
technologií, včetně nových léčiv, 
biologických materiálů, moderních 
léčebných metod a zdravotnických 
prostředků. To je obzvláště důležité v 
případě nového vývoje v oblastech 
zahrnujících očkovací látky, 
buněčnou/tkáňovou a genovou terapii, 
orgány a transplantace, specializovanou 
výrobu, biobanky, nové zdravotnické 
prostředky, diagnostické/léčebné postupy, 
genetické testy, interoperabilitu a 
elektronické zdravotnictví, včetně aspektů 
ochrany soukromí. Nezbytná je rovněž 
podpora lepších metod posuzování rizik, 
koncepcí a strategií testování ve vztahu k 
životnímu prostředí a zdraví. Je nutná 
rovněž podpora rozvoje příslušných metod, 
které napomáhají při posuzování etických 
aspektů výše uvedených oblastí.

Je třeba podporovat rozvoj vědeckých 
nástrojů, metod a statistik pro rychlé, 
přesné a prediktivní posouzení bezpečnosti, 
účinnosti a kvality zdravotnických 
technologií, včetně nových léčiv, 
biologických materiálů, moderních 
léčebných metod a zdravotnických 
prostředků. To je obzvláště důležité v 
případě nového vývoje v oblastech 
zahrnujících očkovací látky, 
buněčnou/tkáňovou a genovou terapii, 
orgány a transplantace, specializovanou 
výrobu, biobanky, nové zdravotnické 
prostředky, diagnostické/léčebné postupy, 
genetické testy, interoperabilitu, 
telemedicínu a elektronické zdravotnictví, 
včetně aspektů ochrany soukromí. 
Nezbytná je rovněž podpora lepších metod 
posuzování rizik, koncepcí a strategií 
testování ve vztahu k životnímu prostředí a 
zdraví. Je nutná rovněž podpora rozvoje 
příslušných metod, které napomáhají při 
posuzování etických aspektů výše 
uvedených oblastí.

Or. sl

Pozměňovací návrh 146
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba podporovat rozvoj vědeckých 
nástrojů, metod a statistik pro rychlé, 
přesné a prediktivní posouzení bezpečnosti, 
účinnosti a kvality zdravotnických 
technologií, včetně nových léčiv, 
biologických materiálů, moderních 
léčebných metod a zdravotnických 
prostředků. To je obzvláště důležité 
v případě nového vývoje v oblastech 
zahrnujících očkovací látky, 
buněčnou/tkáňovou a genovou terapii, 
orgány a transplantace, specializovanou 
výrobu, biobanky, nové zdravotnické 
prostředky, diagnostické/léčebné postupy, 
genetické testy, interoperabilitu a 
elektronické zdravotnictví, včetně aspektů 
ochrany soukromí. Nezbytná je rovněž 
podpora lepších metod posuzování rizik, 
koncepcí a strategií testování ve vztahu 
k životnímu prostředí a zdraví. Je nutná 
rovněž podpora rozvoje příslušných metod, 
které napomáhají při posuzování etických 
aspektů výše uvedených oblastí.

Je třeba podporovat rozvoj vědeckých 
nástrojů, metod a statistik pro rychlé, 
přesné a prediktivní posouzení bezpečnosti, 
účinnosti a kvality zdravotnických 
technologií, včetně nových léčiv, 
biologických materiálů, moderních 
léčebných metod a zdravotnických 
prostředků. To je obzvláště důležité 
v případě nového vývoje v oblastech 
zahrnujících očkovací látky, 
buněčnou/tkáňovou a genovou terapii, 
orgány a transplantace, specializovanou 
výrobu, biobanky, nové zdravotnické 
prostředky, diagnostické/léčebné postupy, 
genetické testy, interoperabilitu a 
elektronické zdravotnictví, včetně aspektů 
ochrany soukromí. Nezbytná je rovněž 
podpora moderních metod posuzování 
nebezpečí a rizik, koncepcí a strategií 
testování ve vztahu k posuzování 
chemických látek, pokud jde o jejich vliv 
na životní prostředí a zdraví. Je nutná 
rovněž podpora rozvoje příslušných metod, 
které napomáhají při posuzování etických 
aspektů výše uvedených oblastí.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 147
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je zapotřebí víceoborový pokročilý a 
aplikovaný výzkum a inovace v oblasti 
behaviorálních, gerontologických, 
digitálních a jiných věd pro nákladově 
efektivní a uživatelsky přívětivá řešení pro 
aktivní a nezávislý každodenní život a 
asistované žití (doma, na pracovišti, atd.) 
pro stárnoucí populaci a osoby se 
zdravotním postižením. To se vztahuje na 
celou škálu prostředí a na technologie 
a systémy a služby, které zvyšují kvalitu 
života a zlepšují fungování člověka včetně 
mobility, inteligentních 
individualizovaných podpůrných 
technologií, servisní a sociální robotiky 
a podpůrného prostředí. Podporovány 
budou pilotní projekty v oblasti výzkumu a 
inovací k posouzení zavádění a širokého 
využívání řešení.

Je zapotřebí víceoborový pokročilý a 
aplikovaný výzkum a inovace v oblasti 
behaviorálních, gerontologických, 
digitálních a jiných věd pro nákladově 
efektivní a uživatelsky přívětivá řešení pro
aktivní a nezávislý každodenní život a 
asistované žití (doma, na pracovišti, atd.) 
pro stárnoucí populaci a osoby se 
zdravotním postižením. To se vztahuje na 
celou škálu prostředí a na technologie 
a systémy a služby, které zvyšují kvalitu 
života a zlepšují fungování člověka včetně 
mobility, inteligentních 
individualizovaných podpůrných 
technologií, servisní a sociální robotiky 
a podpůrného prostředí. Podporovány 
budou pilotní projekty v oblasti výzkumu a 
inovací k posouzení zavádění a širokého 
využívání řešení tak, aby se pozornost 
nejprve zaměřovala na projekty dotýkající 
se občanů ovlivněných těmito 
podmínkami.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je zapotřebí víceoborový pokročilý a 
aplikovaný výzkum a inovace v oblasti 
behaviorálních, gerontologických, 
digitálních a jiných věd pro nákladově 
efektivní a uživatelsky přívětivá řešení pro 
aktivní a nezávislý každodenní život a 
asistované žití (doma, na pracovišti, atd.) 
pro stárnoucí populaci a osoby se 
zdravotním postižením. To se vztahuje na
celou škálu prostředí a na technologie 

Je zapotřebí víceoborový pokročilý a 
aplikovaný výzkum a inovace v oblasti 
behaviorálních, gerontologických, 
digitálních a jiných věd pro nákladově 
efektivní a uživatelsky přívětivá řešení pro 
aktivní a nezávislý každodenní život a 
asistované žití (doma, na pracovišti, atd.) 
pro stárnoucí populaci a osoby se 
zdravotním postižením. To se vztahuje na 
celou škálu prostředí a na technologie 
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a systémy a služby, které zvyšují kvalitu 
života a zlepšují fungování člověka včetně 
mobility, inteligentních 
individualizovaných podpůrných 
technologií, servisní a sociální robotiky 
a podpůrného prostředí. Podporovány 
budou pilotní projekty v oblasti výzkumu a 
inovací k posouzení zavádění a širokého 
využívání řešení.

a systémy a služby, které zvyšují kvalitu 
života a zlepšují fungování člověka včetně 
mobility, inteligentních 
individualizovaných podpůrných 
technologií, servisní a sociální robotiky 
a podpůrného prostředí a zároveň 
neohrožují možnosti navazování vztahů a 
kvalitu sociálních interakcí pacientů a 
lidí, kteří obdrželi pomoc. Podporovány 
budou pilotní projekty v oblasti výzkumu a 
inovací k posouzení zavádění a širokého 
využívání řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posílení postavení jednotlivců, pokud jde 
o zlepšení zdraví a péči o zdraví během 
celého života, povede u zdravotnických 
systémů k úsporám nákladů, jelikož 
umožní léčení chronických nemocí mimo 
instituce a zlepšení zdravotních výsledků. 
To vyžaduje výzkum behaviorálních a 
sociálních modelů, sociálních postojů a 
cílů ve vztahu k individualizovaným 
zdravotnickým technologiím, mobilním 
a/nebo přenosným nástrojům, nové 
diagnostice a individualizovaným službám, 
které podporují zdravý životní styl, dobré 
životní podmínky, sebepéči, lepší vztahy 
mezi občany a zdravotnickými pracovníky, 
individualizované programy pro léčení 
nemocí a zvládání zdravotního postižení a 
rovněž podporu pro znalostní 
infrastruktury.

Posílení postavení jednotlivců, pokud jde 
o zlepšení zdraví a péči o zdraví během 
celého života, povede u zdravotnických 
systémů k úsporám nákladů, jelikož 
umožní léčení chronických nemocí mimo 
instituce a zlepšení zdravotních výsledků. 
To vyžaduje výzkum behaviorálních a 
sociálních modelů, sociálních postojů a 
cílů ve vztahu k individualizovaným 
zdravotnickým technologiím, mobilním 
nebo přenosným nástrojům, nové 
diagnostice, řešením v oblasti zdravotní 
péče a rehabilitace a individualizovaným 
službám, které podporují zdravý životní 
styl, dobré životní podmínky, sebepéči, 
lepší vztahy mezi občany a zdravotnickými 
pracovníky, individualizované programy 
pro léčení nemocí a zvládání zdravotního 
postižení a rovněž podporu pro znalostní 
infrastruktury.

Or. en
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Pozměňovací návrh 150
Antonyia Parvanova

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posílení postavení jednotlivců, pokud jde 
o zlepšení zdraví a péči o zdraví během 
celého života, povede u zdravotnických 
systémů k úsporám nákladů, jelikož 
umožní léčení chronických nemocí mimo 
instituce a zlepšení zdravotních výsledků. 
To vyžaduje výzkum behaviorálních a 
sociálních modelů, sociálních postojů a 
cílů ve vztahu k individualizovaným 
zdravotnickým technologiím, mobilním 
a/nebo přenosným nástrojům, nové 
diagnostice a individualizovaným službám, 
které podporují zdravý životní styl, dobré 
životní podmínky, sebepéči, lepší vztahy 
mezi občany a zdravotnickými pracovníky, 
individualizované programy pro léčení 
nemocí a zvládání zdravotního postižení a 
rovněž podporu pro znalostní 
infrastruktury.

Posílení postavení jednotlivců, pokud jde 
o pochopení a zlepšení zdraví a péči 
o zdraví během celého života, povede 
u zdravotnických systémů k úsporám 
nákladů, jelikož těmto jednotlivcům
umožní zachovat si dobré zdraví a 
předcházet nemocem, ale také léčit
chronické nemoci mimo instituce a zlepšit
zdravotní výsledky. To vyžaduje výzkum 
týkající se zdravotní gramotnosti, 
intervencí zaměřených na veřejné zdraví, 
behaviorálních a sociálních modelů, 
sociálních postojů a cílů ve vztahu 
k individualizovaným zdravotnickým 
technologiím, mobilním a/nebo přenosným 
nástrojům, nové diagnostice 
a individualizovaným službám, které 
podporují zdravý životní styl, dobré životní 
podmínky, sebepéči, lepší vztahy mezi 
občany a zdravotnickými pracovníky, 
individualizované programy pro léčení 
nemocí a zvládání zdravotního postižení a 
rovněž podporu pro znalostní 
infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Edite Estrela

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora léčení chronických nemocí mimo Podpora léčení chronických nemocí 
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instituce závisí rovněž na lepší spolupráci 
mezi poskytovateli zdravotní péče a 
sociální a neformální péče. Bude 
podporován výzkum a inovativní aplikace 
pro rozhodování na základě 
distribuovaných informací a pro 
poskytování důkazů pro rozsáhlé zavádění 
a využívání nových řešení trhem, včetně 
interoperabilních služeb v oblasti tele-
zdraví a tele-péče. Podporovat se bude 
rovněž výzkum a inovace k zlepšení 
organizace poskytování dlouhodobé péče.

v institucích i mimo ně závisí rovněž na 
lepší spolupráci mezi poskytovateli 
zdravotní péče a sociální a neformální 
péče. Bude podporován výzkum 
a inovativní aplikace pro rozhodování na 
základě distribuovaných informací a pro 
poskytování důkazů pro rozsáhlé zavádění 
a využívání nových řešení trhem, včetně 
interoperabilních služeb v oblasti tele-
zdraví a tele-péče. Podporovat se bude 
výzkum týkající se organizace a 
poskytování služeb zdravotní péče s cílem 
lépe integrovat a koordinovat 
zdravotnické pracovníky a služby, což 
mimo jiné usnadní včasné postoupení 
pacientů od obvodních lékařů ke 
specialistům za účelem lepšího zvládnutí 
nemoci. Podporovat se bude rovněž 
výzkum a inovace k zlepšení organizace 
poskytování dlouhodobé péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Cristian Silviu Buşoi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je nutno podporovat rozvoj posuzování 
zdravotnických technologií a ekonomie 
zdraví, jakož i shromažďování důkazů a 
šíření osvědčených postupů a inovativních 
technologií a koncepcí ve zdravotnictví, 
včetně IKT a aplikací v oblasti 
elektronického zdravotnictví. Budou 
podporovány srovnávací analýzy reforem 
veřejných zdravotnických systémů 
v Evropě a ve třetích zemích a posouzení 
jejich střednědobých a dlouhodobých 
hospodářských a sociálních dopadů. 
Podporu obdrží rovněž analýzy budoucích 
potřeb zdravotnických pracovníků, a to jak 
s ohledem na počet, tak i požadované 

Je nutno podporovat rozvoj posuzování 
zdravotnických technologií a ekonomie 
zdraví. Je rovněž nutné podporovat 
výzkum nových způsobů poskytování 
zdravotní péče, což by bylo účinnější a 
efektivnější a mohlo by sloužit jako 
východisko pro reformy vnitrostátních 
veřejných zdravotnických systémů, jakož i 
shromažďovat důkazy a šířit osvědčené 
postupy a inovativní technologie a 
koncepce ve zdravotnictví, včetně IKT a 
aplikací v oblasti elektronického 
zdravotnictví. Budou podporovány 
srovnávací analýzy reforem veřejných 
zdravotnických systémů v Evropě a ve 
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dovednosti ve vztahu k novým způsobům 
poskytování péče. Podporován bude 
výzkum týkající se vývoje nerovností 
v oblasti zdraví a jejich vzájemného vztahu 
s ostatními ekonomickými a sociálními 
nerovnostmi a účinnosti politik, které 
usilují o snížení těchto rozdílů v Evropě a 
mimo ni. Je rovněž nutné podporovat 
posuzování řešení, která jsou bezpečná pro 
pacienty, a systémy zajišťování kvality, 
včetně úlohy pacientů v oblasti bezpečnosti 
a kvality péče.

třetích zemích a posouzení jejich 
střednědobých a dlouhodobých 
hospodářských a sociálních dopadů a 
rovněž jejich výsledků z hlediska účinnosti 
a efektivnosti veřejných zdravotnických 
systémů. Podporu obdrží rovněž analýzy 
budoucích potřeb zdravotnických 
pracovníků, a to jak s ohledem na počet, 
tak i požadované dovednosti ve vztahu 
k novým způsobům poskytování péče. 
Podporován bude výzkum týkající se 
vývoje nerovností v oblasti zdraví a jejich 
vzájemného vztahu s ostatními 
ekonomickými a sociálními nerovnostmi a 
účinnosti politik, které usilují o snížení 
těchto rozdílů v Evropě a mimo ni. Je 
rovněž nutné podporovat posuzování 
řešení, která jsou bezpečná pro pacienty, a 
systémy zajišťování kvality, včetně úlohy 
pacientů v oblasti bezpečnosti a kvality 
péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Alda Sousa

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 1 – podbod 1.16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblastem výzkumu, které jsou přímo 
spojeny s fází po určení diagnózy a se 
zlepšováním životní úrovně, by měly být 
přiděleny přiměřené prostředky, zejména v 
případě rakoviny a kardiovaskulárních a 
dýchacích onemocnění..

Or. pt

Pozměňovací návrh 154
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Bezpečnost potravin, zdravá strava a 
zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, výzkum v mořských a 
horských oblastech a biohospodářství

Or. sl

Pozměňovací návrh 155
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Bezpečnost a zajišťování potravin, 
udržitelné zemědělství, mořský a námořní 
výzkum a biohospodářství

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají 
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 
ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj 
prosperujících venkovských hospodářství, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje, 
služby a inovace. Výzkum a inovace 
umožní začlenění zemědělských a 

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají 
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 
ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj 
prosperujících venkovských hospodářství, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje,
služby a inovace. Výzkum a inovace 
umožní začlenění zemědělských a 
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environmentálních cílů do udržitelné
produkce, tudíž: zvýšení produktivity a 
účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 
suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně 
biologické rozmanitosti v systémech 
prvovýroby.

environmentálních cílů do udržitelnější
produkce, např.: zvýšení genetického 
potenciálu rostlin, aby se lépe přizpůsobily 
biotickému a abiotickému stresu, zvýšení 
produktivity a účinného využívání zdrojů 
v zemědělství, snižování emisí 
zemědělských skleníkových plynů, zvýšení 
účinného využívání živin a vody; snížení 
závislosti na dovozu rostlinných bílkovin 
do Evropy; zvýšení úrovně biologické 
rozmanitosti v systémech prvovýroby.

Or. en

Odůvodnění

„Tudíž“ se nahrazuje slovem „např.“, aby ustanovení bylo méně omezující, pozitivnější a 
širší.

Pozměňovací návrh 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 2.1 – podbod 2.1.1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1.1. Zvýšení produktivity a vypořádání se 
se změnou klimatu při současném zajištění 
udržitelnosti a odolnosti

2.1.1. Zvýšení produktivity, kvality 
potravin a bezpečnosti a vypořádání se se 
změnou klimatu při současném zajištění 
udržitelnosti a odolnosti

Or. en

Odůvodnění

Kvalita potravin a bezpečnost, např. zdraví rostlin, senzorické a nutriční vlastnosti (vitamíny, 
mikroživiny).

Pozměňovací návrh 158
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 2.1 – podbod 2.1.1 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude se usilovat o víceoborové přístupy 
k zlepšení vlastností rostlin, zvířat, 
mikroorganismů při současném zajištění 
účinného využívání zdrojů (voda, živiny, 
energie) a ekologické vyváženosti 
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a zemědělské postupy, včetně 
využívání přesných technologií a koncepcí 
ekologické intenzifikace ve prospěch 
konvenčního i ekologického zemědělství. 
Genetické vylepšení adaptačních a 
produkčních vlastností rostlin a zvířat bude 
vyžadovat všechny přivlastněné konvenční 
a moderní způsoby chovu a lepší využívání 
genetických zdrojů. Náležitá pozornost 
bude věnována hospodaření s půdou 
v zemědělském podniku k zvýšení 
úrodnosti půdy jakožto základu 
produktivity plodin. Bude se podporovat 
zdraví zvířat a rostlin a dále se budou 
rozvíjet opatření k integrovanému tlumení 
nákaz / hubení škůdců. Budou provedeny 
strategie pro eradikaci chorob zvířat včetně 
zoonóz spolu s výzkumem odolnosti vůči 
mikrobům. Přezkoumání dopadů postupů 
na zdraví zvířat pomůže odstranit obavy 
společnosti. Výše uvedené oblasti budou 
podpořeny větším základním výzkumem 
s cílem zabývat se příslušnými
biologickými otázkami a rovněž podpořit 
rozvoj a provádění politik Unie.

Bude se usilovat o víceoborové přístupy 
k zlepšení vlastností rostlin, zvířat, 
mikroorganismů při současném zajištění 
účinného využívání zdrojů (voda, živiny, 
energie) a ekologické vyváženosti 
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a zemědělské postupy, včetně 
využívání přesných technologií a koncepcí 
ekologické intenzifikace ve prospěch 
konvenčního i ekologického zemědělství. 
Genetické vylepšení adaptačních a 
produkčních vlastností rostlin a zvířat bude 
vyžadovat všechny přivlastněné konvenční 
a moderní způsoby chovu a lepší využívání 
genetických zdrojů. Náležitá pozornost 
bude věnována hospodaření s půdou 
v zemědělském podniku k zvýšení 
úrodnosti půdy jakožto základu 
produktivity plodin. Bude se podporovat 
zdraví zvířat a rostlin a dále se budou 
rozvíjet opatření k integrovanému tlumení 
nákaz / hubení škůdců. Budou provedeny 
strategie pro eradikaci chorob zvířat včetně 
zoonóz spolu s výzkumem antimikrobiální 
odolnosti. Přezkoumání dopadů postupů na 
zdraví zvířat pomůže vyřešit logistické a 
praktické problémy komerčních uživatelů 
a odstranit společenské obavy občanů EU. 
Výše uvedené oblasti budou podpořeny 
větším základním výzkumem s cílem 
zabývat se příslušnými biologickými 
otázkami a rovněž podpořit rozvoj a 
provádění politik Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 2.1 – podbod 2.1.2 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1.2. Poskytování ekosystémových služeb 
a veřejných statků

2.1.2. Zlepšování multifunkčnosti 
zemědělství, včetně ekosystémových 
služeb a veřejných statků

Or. en

Odůvodnění

Multifunkčnost jakožto ucelený přístup umožňuje kombinovat zemědělství s ekosystémovými 
službami; v zájmu soudržnosti se společnou zemědělskou politikou a výzkumnými programy.

Pozměňovací návrh 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 2.1 – podbod 2.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělství a lesnictví jsou jedinečné 
systémy poskytující komerční produkty, 
avšak rovněž širší veřejné statky pro 
společnost (včetně zemědělského a 
rekreačního významu) a důležité 
ekologické služby, jako je zajištění 
biologické rozmanitosti v daném místě, 
opylování, regulace vodních zdrojů, 
krajina, snižování eroze a sekvestrace 
uhlíku / snižování emisí skleníkových 
plynů. Výzkumné činností podpoří 
poskytování těchto veřejných statků a 
služeb zajištěním řešení v oblasti řízení, 
nástrojů na podporu rozhodování a 
k posouzení jejich netržní hodnoty. 
K zvláštním záležitostem, jimž bude 
věnována pozornost, patří určení 
zemědělských/lesnických systémů a 
charakteru krajiny, které pravděpodobně 
dosáhnou těchto cílů. Posuny v aktivním 
řízení zemědělských systémů (včetně 
používání technologií a změny postupů) 
povedou k dalšímu snižování emisí 
skleníkových plynů a ke zvýšení 

Zemědělství a lesnictví jsou jedinečné 
systémy poskytující komerční produkty, 
avšak rovněž širší veřejné statky pro 
společnost (včetně zemědělského a 
rekreačního významu) a důležité 
ekologické služby, jako je zajištění 
biologické rozmanitosti v daném místě, 
opylování, regulace vodních zdrojů, 
krajina, snižování eroze a sekvestrace 
uhlíku / snižování emisí skleníkových 
plynů. Výzkumné činností podpoří 
poskytování těchto veřejných statků a 
služeb zajištěním řešení v oblasti řízení, 
nástrojů na podporu rozhodování a 
k posouzení jejich netržní hodnoty. 
K zvláštním záležitostem, jimž bude 
věnována pozornost, patří určení 
zemědělských/lesnických systémů a 
charakteru krajiny, které pravděpodobně 
dosáhnou těchto cílů. Pozornost bude 
věnována sociálně-ekonomickému a 
srovnávacímu posouzení 
zemědělských/lesnických systémů a jejich 
udržitelnosti. [ST1] [ST1]Tato věta má 
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schopnosti zemědělství přizpůsobit se 
nepříznivým účinkům změny klimatu.

původ v pozměňovacím návrhu 12.
Posuny v aktivním řízení zemědělských 
systémů (včetně používání technologií a 
změny postupů) povedou k dalšímu
snižování emisí skleníkových plynů a ke 
zvýšení schopnosti zemědělství přizpůsobit 
se nepříznivým účinkům změny klimatu.
Například biotechnologie můžou zlepšit 
účinnost využívaných existujících 
evropských zemědělských a lesnických 
zdrojů tím, že se zlepší pochopení 
biologických systémů a nabídne širší 
spektrum nástrojů za účelem posílení 
udržitelnosti a produktivity zemědělství a 
lesnictví. Budou také zabezpečovat, aby 
byl dodáván dostatek potravin a krmiv, 
což je důležité s ohledem na minulé a 
budoucí prudké změny na světových 
trzích. Podporována by měla být 
kombinace výhod různých zemědělských 
technologií pro dosažení skutečného 
přínosu pro lidské zdraví a životní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Glenis Willmott

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového dodavatelského řetězce 
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služeb, bez ohledu na to, zda se jedná 
o konveční nebo ekologické zemědělství, 
a to od prvovýroby po spotřebu. Tento 
přístup přispěje k a) zabezpečení a zajištění 
potravin pro všechny Evropany a vymýcení 
hladu na světě, b) snížení zátěže spojené 
s nemocemi souvisejícími s potravinami a 
stravou, a to propagováním přechodu na 
zdravou a udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů a inovacemi v potravinářském 
průmyslu, c) snížení spotřeby vody a 
energie při zpracovávání potravin, jejich 
přepravě a distribuci a d) snížení množství 
potravinového odpadu o 50 % do 
roku 2030.

a souvisejících služeb, bez ohledu na to, 
zda se jedná o konveční nebo ekologické 
zemědělství, a to od prvovýroby po 
spotřebu. Tento přístup přispěje 
k a) zabezpečení a zajištění potravin pro 
všechny Evropany a vymýcení hladu na 
světě, b) snížení zátěže spojené 
s nemocemi souvisejícími s potravinami a 
stravou, a to propagováním přechodu na 
zdravou a udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů, zlepšením přístupu 
k výživným potravinám a inovacemi 
v potravinářském průmyslu, c) snížení 
spotřeby vody a energie při výrobě
potravin, jejich přepravě a distribuci a 
d) snížení množství potravinového odpadu 
o 50 % do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 
služeb, bez ohledu na to, zda se jedná 
o konveční nebo ekologické zemědělství, 
a to od prvovýroby po spotřebu. Tento 
přístup přispěje k a) zabezpečení a zajištění 
potravin pro všechny Evropany a vymýcení 
hladu na světě, b) snížení zátěže spojené 

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 
služeb, bez ohledu na to, zda se jedná 
o konvenční udržitelně intenzivní nebo 
ekologické zemědělství, a to od 
prvovýroby po spotřebu. Tento přístup 
přispěje k a) zabezpečení a zajištění 
potravin pro všechny Evropany a vymýcení 
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s nemocemi souvisejícími s potravinami 
a stravou, a to propagováním přechodu na 
zdravou a udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů a inovacemi v potravinářském 
průmyslu, c) snížení spotřeby vody 
a energie při zpracovávání potravin, jejich 
přepravě a distribuci a d) snížení množství 
potravinového odpadu o 50 % do 
roku 2030.

hladu na světě, b) snížení zátěže spojené s 
nemocemi souvisejícími s potravinami a 
stravou, a to propagováním přechodu na 
zdravou a udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů a inovacemi v zemědělském a 
potravinářském průmyslu, c) snížení 
spotřeby vody a energie při zpracovávání 
potravin, jejich přepravě a distribuci a 
d) snížení množství potravinového odpadu 
o 50 % do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Glenis Willmott

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 2.2 – podbod 2.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pozornost se zaměří na výživové potřeby a 
dopad potravin na fyziologické funkce, 
fyzickou a duševní výkonnost a rovněž na 
souvislosti mezi stravou, stárnutím, 
chronickými nemocemi a poruchami a 
způsobem stravování. Budou určena řešení 
a inovace v oblasti stravování, které 
povedou k zlepšení zdraví a životních 
podmínek. V celém dodavatelském řetězci 
potravin a pitné vody, od výroby a 
skladování po zpracování, balení, 
distribuci, zásobování a přípravu doma, se 
bude posuzovat, monitorovat, kontrolovat a 
zpětně sledovat chemická a mikrobiální 
kontaminace potravin a krmiv, rizika a 
expozice. Inovace v oblasti bezpečnosti 
potravin, lepší nástroje k informování 
o rizicích a lepší normy bezpečnosti 
potravin povedou k větší důvěře 
spotřebitelů a jejich ochraně v Evropě. 
Lepší normy bezpečnosti potravin 
v celosvětovém měřítku pomohou rovněž 
posílit konkurenceschopnost evropského 
potravinářského průmyslu.

Pozornost se zaměří na výživové potřeby a 
dopad potravin na fyziologické funkce, 
fyzickou a duševní výkonnost a rovněž na 
souvislosti mezi stravou, stárnutím, 
chronickými nemocemi a poruchami a 
způsobem stravování. Budou určena řešení 
a inovace v oblasti stravování, které 
povedou k zlepšení zdraví a životních 
podmínek. Budou podpořena opatření, 
která umožní nově formulovat 
potravinářské výrobky s vysokým obsahem 
tuku, cukru nebo soli, s cílem podpořit 
vyvážené stravování. V celém 
dodavatelském řetězci potravin a pitné 
vody, od výroby a skladování po 
zpracování, balení, distribuci, zásobování a 
přípravu doma, se bude posuzovat, 
monitorovat, kontrolovat a zpětně sledovat 
chemická a mikrobiální kontaminace 
potravin a krmiv, rizika a expozice. 
Inovace v oblasti bezpečnosti potravin, 
lepší nástroje k informování o rizicích a 
lepší normy bezpečnosti potravin povedou 
k větší důvěře spotřebitelů a jejich ochraně 
v Evropě. Lepší normy bezpečnosti a 
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výživové hodnoty potravin v celosvětovém 
měřítku pomohou rovněž posílit 
konkurenceschopnost evropského 
potravinářského průmyslu a zdraví a 
produktivitu občanů EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 2.2 – podbod 2.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pozornost se zaměří na výživové potřeby a 
dopad potravin na fyziologické funkce, 
fyzickou a duševní výkonnost a rovněž na 
souvislosti mezi stravou, stárnutím, 
chronickými nemocemi a poruchami a 
způsobem stravování. Budou určena řešení 
a inovace v oblasti stravování, které 
povedou k zlepšení zdraví a životních 
podmínek. V celém dodavatelském řetězci 
potravin a pitné vody, od výroby a 
skladování po zpracování, balení, 
distribuci, zásobování a přípravu doma, se 
bude posuzovat, monitorovat, kontrolovat a 
zpětně sledovat chemická a mikrobiální 
kontaminace potravin a krmiv, rizika a 
expozice. Inovace v oblasti bezpečnosti 
potravin, lepší nástroje k informování 
o rizicích a lepší normy bezpečnosti 
potravin povedou k větší důvěře 
spotřebitelů a jejich ochraně v Evropě. 
Lepší normy bezpečnosti potravin 
v celosvětovém měřítku pomohou rovněž 
posílit konkurenceschopnost evropského 
potravinářského průmyslu.

Pozornost se zaměří na výživové potřeby a 
dopad potravin na fyziologické funkce, 
fyzickou a duševní výkonnost a rovněž na 
souvislosti mezi stravou, stárnutím, 
chronickými nemocemi a poruchami a 
způsobem stravování. Kvalita a zdravá 
výživa bude zvýšena zkoumáním a 
zlepšováním složek důležitých pro zdraví 
obsažených v rostlinách (např. 
sekundární metabolity) a zdravotního 
stavu pěstovaných rostlin. Budou určena 
řešení a inovace v oblasti stravování, které 
povedou k zlepšení zdraví a životních 
podmínek. V celém dodavatelském řetězci 
potravin a pitné vody, od výroby a 
skladování po zpracování, balení, 
distribuci, zásobování a přípravu doma, se 
bude posuzovat, monitorovat, kontrolovat a 
zpětně sledovat chemická a mikrobiální 
kontaminace potravin a krmiv, rizika a 
expozice. Inovace v oblasti bezpečnosti 
potravin, lepší nástroje k informování 
o rizicích a lepší normy bezpečnosti 
potravin povedou k větší důvěře 
spotřebitelů a jejich ochraně v Evropě. 
Lepší normy bezpečnosti potravin 
v celosvětovém měřítku pomohou rovněž 
posílit konkurenceschopnost evropského 
potravinářského průmyslu.
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Pozměňovací návrh 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 2.2 – podbod 2.2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve všech fázích výrobního řetězce potravin 
a krmiv, včetně navrhování, zpracování, 
balení potravin, kontroly procesu, 
snižování odpadů, zhodnocení vedlejších 
produktů a bezpečného využívání nebo 
odstranění vedlejších produktů živočišného 
původu, bude pozornost věnována nutnosti 
zajistit, aby se potravinářský a krmivářský 
průmysl vypořádal se sociálními změnami, 
změnami životního prostředí, změnou 
klimatu a hospodářskými změnami od 
místní po celosvětovou úroveň. Budou 
vytvořeny inovativní a udržitelné procesy 
účinně využívající zdroje a 
diverzifikované, bezpečné, cenově 
dostupné a kvalitní výrobky. To posílí 
inovační potenciál evropského 
dodavatelského řetězce potravin, zvýší jeho 
konkurenceschopnost, zajistí hospodářský 
růst a zaměstnanost a umožní evropskému 
potravinářskému průmyslu přizpůsobit se 
změnám. K dalším aspektům, jimiž je 
nutno se zabývat, patří sledovatelnost, 
logistika a služby, sociálně-ekonomické 
faktory, odolnost potravinového řetězce 
vůči rizikům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem a omezení 
negativních dopadů činností v rámci 
potravinového řetězce a měnícího se 
stravování a výrobních systémů na životní 
prostředí.

Ve všech fázích výrobního řetězce potravin 
a krmiv, včetně zemědělské produkce,
navrhování, zpracování, balení potravin, 
kontroly procesu, snižování odpadů, 
zhodnocení vedlejších produktů a 
bezpečného využívání nebo odstranění 
vedlejších produktů živočišného původu, 
bude pozornost věnována nutnosti zajistit, 
aby se potravinářský a krmivářský průmysl 
vypořádal se sociálními změnami, 
změnami životního prostředí, změnou 
klimatu a hospodářskými změnami od 
místní po celosvětovou úroveň. Budou 
vytvořeny inovativní a udržitelné procesy 
účinně využívající zdroje a 
diverzifikované, bezpečné, cenově 
dostupné a kvalitní výrobky. To posílí 
inovační potenciál evropského 
dodavatelského řetězce potravin, zvýší jeho 
konkurenceschopnost, zajistí hospodářský 
růst a zaměstnanost a umožní evropskému 
potravinářskému průmyslu přizpůsobit se 
změnám. K dalším aspektům, jimiž je 
nutno se zabývat, patří sledovatelnost, 
logistika a služby, sociálně-ekonomické 
faktory, odolnost potravinového řetězce 
vůči rizikům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem a omezení 
negativních dopadů činností v rámci 
potravinového řetězce a měnícího se 
stravování a výrobních systémů na životní 
prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 2.3 – podbod 2.3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akvakultura má velký potenciál, pokud jde 
o vývoj zdravých, bezpečných 
a konkurenceschopných produktů, které 
jsou přizpůsobeny potřebám a preferencím 
spotřebitelů, a rovněž environmentální 
služby (biosanace, hospodaření s půdou a 
vodou atd.) a výrobu energie, je však nutné 
tento potenciál v Evropě plně využít. 
Budou posíleny znalosti a technologie, 
pokud jde o všechny aspekty domestikace 
zavedených druhů a diverzifikace 
s ohledem na nové druhy, při současném 
zohlednění vzájemných vztahů mezi 
akvakulturou a vodními ekosystémy a 
dopadů změny klimatu a způsobu, jak se 
jim může toto odvětví přizpůsobit. Budou 
podporovány rovněž inovace týkající se 
udržitelných produkčních systémů na 
pevnině, v pobřežní oblasti a na moři. 
Důraz se bude klást rovněž na pochopení 
sociálního a ekonomického významu 
odvětví pro podporu nákladově efektivní a 
energeticky účinné produkce, která 
odpovídá požadavkům trhu a spotřebitelů, 
při současném zajištění 
konkurenceschopnosti a přitažlivých 
vyhlídek pro investory a producenty.

Akvakultura má velký potenciál, pokud jde 
o vývoj zdravých, bezpečných 
a konkurenceschopných produktů, které 
jsou přizpůsobeny potřebám a preferencím 
spotřebitelů, a rovněž environmentální 
služby (biosanace, hospodaření s půdou a 
vodou atd.) a výrobu energie, je však nutné 
tento potenciál v Evropě plně využít. 
Budou posíleny znalosti a technologie, 
pokud jde o všechny aspekty domestikace 
zavedených druhů a diverzifikace 
s ohledem na nové druhy, při současném 
zohlednění vzájemných vztahů mezi 
akvakulturou a vodními ekosystémy a 
dopadů změny klimatu a způsobu, jak se 
jim může toto odvětví co nejlépe 
přizpůsobit. Budou podporovány rovněž 
inovace týkající se udržitelných 
produkčních systémů na pevnině, 
v pobřežní oblasti a na moři. Důraz se bude 
klást rovněž na pochopení sociálního a 
ekonomického významu odvětví pro 
podporu nákladově efektivní a energeticky 
účinné produkce, která odpovídá 
požadavkům trhu a spotřebitelů, při 
současném zajištění konkurenceschopnosti 
a přitažlivých vyhlídek pro investory a 
producenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 2.3 – podbod 2.3.3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Více než 90 % biologické rozmanitosti 
moří zůstává neprozkoumáno, což nabízí 
obrovský potenciál pro objevení nových 
druhů a použití v oblasti mořských 
biotechnologií, které podle předpokladů 
zajistí 10 % ročního růstu tohoto odvětví. 
Podpora bude poskytována dalšímu 
přezkoumání a využití velkého potenciálu, 
který nabízí biologická rozmanitost 
v mořích a vodní biomasa, k zavedení 
nových inovativních procesů, produktů a 
služeb na trhy s možným použitím 
v ostatních odvětvích, včetně v chemickém 
průmyslu a odvětví materiálů, ve 
farmaceutickém průmyslu, v odvětví 
rybolovu a akvakultury, zásobování energií 
a v kosmetickém průmyslu.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 2.4 – podbod 2.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou podporovány činnosti prosazující 
udržitelné bioprodukty, polotovary 
a bioenergii/biopaliva se zaměřením se 
především na kaskádový přístup 
upřednostňující výrobu produktů s vysokou 
přidanou hodnotou. Budou vyvinuty 
technologie a strategie s cílem zajistit 
dodávky surovin. Rozšíření druhů biomasy 
pro použití v biorafineriích druhé a třetí 
generace, včetně vedlejších produktů 
lesnictví, biologického odpadu a 
průmyslových vedlejších produktů, 
pomůže zamezit konfliktům mezi 
potravinami a palivy a podpoří 
hospodářský rozvoj venkovských a 

Budou podporovány činnosti prosazující 
udržitelné bioprodukty, polotovary 
a bioenergii/biopaliva se zaměřením se 
především na kaskádový přístup 
upřednostňující výrobu produktů s vysokou 
přidanou hodnotou. Budou vyvinuty 
technologie a strategie s cílem zajistit 
dodávky surovin. Rozšíření dostupnosti, 
škály a různých vlastností biomasy pro
použití v biorafineriích druhé a třetí 
generace, včetně vedlejších produktů 
zemědělství, zahradnictví, lesnictví, 
biologického odpadu a průmyslových 
vedlejších produktů, pomůže zamezit 
konfliktům mezi potravinami a palivy a 
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pobřežních oblastí v Unii. podpoří hospodářský rozvoj venkovských a 
pobřežních oblastí v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3.1 – bod 3.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Snížení spotřeby energie a zamezení 
plýtvání energií při současném zajištění 
služeb, které společnost a ekonomika 
potřebují, vyžaduje nejen zavedení většího 
množství účinných, nákladově 
konkurenceschopných, inteligentních a 
ekologicky šetrných výrobků a služeb na 
trh v širokém měřítku, nýbrž rovněž 
začlenění součástí a zařízení tak, aby 
spolupracovaly za účelem optimalizace 
celkové spotřeby energie v budovách, v 
odvětví služeb a v průmyslu.

Zlepšení energetické účinnosti a zamezení 
plýtvání energií při současném zajištění 
služeb, které společnost a ekonomika 
potřebují, vyžaduje nejen zavedení většího 
množství účinných, nákladově 
konkurenceschopných, inteligentních a 
ekologicky šetrných výrobků a služeb na 
trh v širokém měřítku, nýbrž rovněž 
začlenění součástí a zařízení tak, aby 
spolupracovaly za účelem optimalizace 
celkové spotřeby energie v budovách, v 
odvětví služeb a v průmyslu.

Or. it

Pozměňovací návrh 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3.1 – podbod 3.1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Městské oblasti patří k největším 
spotřebitelům energie v Unii a vypouštějí 
rovněž úměrně velký podíl emisí 
skleníkových plynů a vytvářejí značné 
množství látek znečišťujících ovzduší. 
Současně jsou městské oblasti nepříznivě 
ovlivněny zhoršující se kvalitou ovzduší 
a změnou klimatu a musí vyvíjet vlastní 

Městské oblasti patří k největším 
spotřebitelům energie v Unii a vypouštějí 
rovněž úměrně velký podíl emisí 
skleníkových plynů a vytvářejí značné 
množství látek znečišťujících ovzduší. 
V této souvislosti je nutno podporovat 
integrované systémové strategie rozvoje 
měst, které zohledňují: energetickou 
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strategie pro zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně. Při přeměně 
na nízkouhlíkovou společnost je proto 
zásadní nalezení inovativních 
energetických řešení (energetická účinnost, 
dodávky elektřiny, systémy vytápění a 
chlazení), integrovaných s dopravou 
a hospodařením s odpady a čištěním vody, 
jakož i řešení v oblasti IKT pro městské 
prostředí. Je třeba plánovat cílené 
iniciativy na podporu konvergence 
průmyslových hodnotových řetězců 
v odvětvích energetiky, dopravy a IKT pro 
inteligentní městské aplikace. Zároveň je 
třeba vyvíjet nové technologické, 
organizační, plánovací a obchodní modely 
a ověřit je v plném rozsahu v souladu s 
potřebami a prostředky měst a komunit. 
Nezbytný je rovněž výzkum, který umožní 
pochopit sociální, hospodářské a kulturní 
otázky, jež jsou spojeny s touto přeměnou.

účinnost, přístupnost, zelené plochy, 
přizpůsobování stanovišť a sociální 
integraci. Současně jsou městské oblasti 
nepříznivě ovlivněny zhoršující se kvalitou 
ovzduší a změnou klimatu a musí vyvíjet 
vlastní strategie pro zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně. Při 
přeměně na nízkouhlíkovou společnost je 
proto zásadní nalezení inovativních 
energetických řešení (energetická účinnost, 
dodávky elektřiny, systémy vytápění a 
chlazení), integrovaných s dopravou 
a hospodařením s odpady a čištěním vody, 
jakož i řešení v oblasti IKT pro městské 
prostředí. Je třeba plánovat cílené 
iniciativy na podporu konvergence 
průmyslových hodnotových řetězců 
v odvětvích energetiky, dopravy a IKT pro 
inteligentní městské aplikace. Zároveň je 
třeba vyvíjet nové technologické, 
organizační, plánovací a obchodní modely 
a ověřit je v plném rozsahu v souladu 
s potřebami a prostředky měst a komunit. 
Nezbytný je rovněž výzkum, který umožní 
pochopit sociální, hospodářské a kulturní 
otázky, jež jsou spojeny s touto přeměnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která sníží náklady tak, aby 
byly konkurenceschopná a dostupná, při 
vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
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s nízkými emisemi uhlíku na trh. Zejména: rychlejšího zavádění výroby elektřiny 
s nízkými emisemi uhlíku na trh. Zejména:

Or. it

Pozměňovací návrh 172
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 
s nízkými emisemi uhlíku na trh. Zejména:

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 
s nízkými emisemi uhlíku na trh, a také 
rozvíjet nákladově efektivní metody 
skladování energie. Zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem u větrné energie je snížit náklady na 
výrobu elektřiny s využitím energie větru 
na souši a na moři do roku 2020 přibližně o 
20 % v porovnání s rokem 2010, v rostoucí 
míře přecházet k využívání větrné energie 
na moři a umožnit náležitou integraci do 
elektrické sítě. Pozornost bude zaměřena 
na vývoj, otestování a demonstrace nové 

Cílem u větrné energie je snížit náklady na 
výrobu elektřiny s využitím energie větru 
na souši a na moři do roku 2020 přibližně o 
20 % v porovnání s rokem 2010, v rostoucí 
míře přecházet k využívání větrné energie 
na moři a umožnit náležitou integraci do 
elektrické sítě. Pozornost bude zaměřena 
na vývoj, otestování a demonstrace nové 
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generace systémů pro přeměnu větrné 
energie, ve větším měřítku, s vyšší 
účinností přeměny a větší dostupností jak 
na souši, tak na moři (včetně ve 
vzdálených oblastech a v prostředí s 
nepříznivými povětrnostními podmínkami) 
a rovněž na nové procesy sériové výroby.

generace systémů pro přeměnu větrné 
energie, ve větším měřítku, s vyšší 
účinností přeměny a větší dostupností jak 
na souši, tak na moři (včetně ve 
vzdálených oblastech a v prostředí s 
nepříznivými povětrnostními podmínkami) 
a rovněž na nové procesy sériové výroby. 
V zájmu lepší představy o tom, zda je 
větrná energie schopna tohoto cíle 
dosáhnout, je jeden samostatný článek 
rozpočtu věnován evropským 
průmyslovým iniciativám v oblasti větrné 
energie v rámci plánu SET.

Or. it

Pozměňovací návrh 174
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na sluneční energii, zahrnující 
fotovoltaiku a koncentraci sluneční 
energie, by se měly do roku 2020 snížit v 
porovnání s rokem 2010 na polovinu, 
pokud má tento druh energie získat určitý 
podíl na trhu s elektřinou.

Náklady na sluneční energii, zahrnující 
fotovoltaiku a koncentraci sluneční 
energie, by se měly do roku 2020 snížit v 
porovnání s rokem 2010 alespoň na 
polovinu, pokud má tento druh energie 
získat určitý podíl na trhu s elektřinou.

Or. it

Pozměňovací návrh 175
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě fotovoltaiky to bude vyžadovat 
dlouhodobý výzkum týkající se nových 
koncepcí a systémů, demonstrace a 

V případě fotovoltaiky to bude vyžadovat 
dlouhodobý výzkum týkající se nových 
koncepcí a systémů, demonstrace a 
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testování hromadné výroby za účelem 
zavádění ve velkém měřítku.

testování výhod hromadné výroby za 
účelem zavádění ve velkém měřítku za 
vynaložení dostupných a 
konkurenceschopných nákladů.

Or. it

Pozměňovací návrh 176
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3.2 – podbod 3.2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě fotovoltaiky to bude vyžadovat 
dlouhodobý výzkum týkající se nových 
koncepcí a systémů, demonstrace a 
testování hromadné výroby za účelem 
zavádění ve velkém měřítku.

V případě fotovoltaiky to bude vyžadovat 
výzkum týkající se nových koncepcí 
a systémů, demonstrace a testování 
hromadné výroby za účelem zavádění ve 
velkém měřítku.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže se předpokládá, že výše uvedeného cíle bude dosaženo do roku 2020, pak nemůžeme 
hovořit o „dlouhodobém“ výzkumu.

Pozměňovací návrh 177
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3.2 – podbod 3.2.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě koncentrace sluneční energie se 
pozornost soustředí na rozvoj možností 
zvýšení účinnosti při současném snížení 
nákladů a dopadů na životní prostředí, což 
umožní průmyslové rozšíření 
předvedených technologií, a to 
vybudováním elektráren, které budou 
prvními svého druhu. Budou otestována 

V případě koncentrace sluneční energie se 
pozornost soustředí na rozvoj možností 
zvýšení účinnosti při současném snížení 
nákladů a dopadů na životní prostředí, což 
umožní průmyslové rozšíření 
předvedených technologií, a to 
vybudováním elektráren, které budou 
prvními svého druhu. Budou otestována 
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řešení, která účinně spojují výrobu 
elektřiny ze sluneční energie 
s odsolováním vody.

řešení, která účinně spojují výrobu 
elektřiny ze sluneční energie 
s odsolováním vody. Otestována budou 
rovněž řešení, která účinně skladují 
solární energii.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu lepší představy o tom, zda je 
sluneční energie schopna tohoto cíle 
dosáhnout, je jeden samostatný článek 
rozpočtu věnován evropským 
průmyslovým iniciativám v oblasti 
sluneční energie v rámci plánu SET.

Or. it

Pozměňovací návrh 179
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3.2 – bod 3.2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.3. Rozvoj konkurenceschopných a 
ekologicky bezpečných technologií pro 
zachycování, přepravu a ukládání CO2

vypouští se

Zachycování a ukládání CO2 (CCS) je 
hlavní možností, kterou je nutno na 
celosvětové úrovni zavádět šířeji 
v komerčním měřítku k vyřešení problému
souvisejícího s dekarbonizovanou výrobou 
elektřiny a průmyslem s nízkými emisemi 
uhlíku do roku 2050. Cílem je 
minimalizovat dodatečné náklady na CCS 
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v energetickém odvětví u uhelných a 
plynových elektráren v porovnání s 
odpovídajícími elektrárnami bez CCS a 
energeticky náročnými průmyslovými 
zařízeními.
Podpora bude poskytována zejména na 
demonstrace týkající se celého řetězce 
CCS pro reprezentativní portfolio různých 
technologických možností zachycování, 
přepravy a ukládání. To bude 
doprovázeno výzkumem týkajícím se 
dalšího rozvoje těchto technologií a 
zajištění konkurenceschopnějších 
technologií zachycování, zdokonalených 
součástí, integrovaných systémů a 
procesů, bezpečného geologického 
ukládání a racionálních řešení pro 
opětovné použití zachyceného CO2 ve 
velkém měřítku s cílem umožnit komerční 
zavádění technologií CCS u elektráren na 
fosilní paliva a v jiných výrobních 
odvětvích s vysokými emisemi uhlíku 
zprovozněných po roce 2020.

Or. it

Pozměňovací návrh 180
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3.2 – bod 3.2.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Geotermální energie, vodní energie a 
energie moře a rovněž jiné obnovitelné 
zdroje energie mohou přispět k 
dekarbonizaci zásobování energií v Evropě 
a současně zvýšit jeho pružnost s ohledem 
na variabilní výrobu a používání energie. 
Cílem je dovést nákladově efektivní 
a udržitelné technologie do komerční fáze, 
což umožní rozsáhlé zavádění v 
průmyslovém měřítku, včetně integrace 
sítí. Energie oceánů, jako je přílivová 

Geotermální energie, vodní energie a 
energie moře a rovněž jiné obnovitelné 
zdroje energie mohou přispět k 
dekarbonizaci zásobování energií v Evropě 
a současně zvýšit jeho pružnost s ohledem 
na variabilní výrobu a používání energie. 
Cílem je dovést nákladově efektivní 
a udržitelné technologie do komerční fáze, 
což umožní rozsáhlé zavádění v 
průmyslovém měřítku, včetně integrace 
sítí. Energie oceánů, jako je přílivová 
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energie, energie proudění nebo vln, 
nabízejí předvídatelnou energii s nulovými 
emisemi uhlíku. Výzkumné činnosti by 
měly zahrnovat inovativní výzkum v 
laboratorním prostředí zaměřený na 
nízkonákladové spolehlivé součásti a 
materiály ve vysoce korozivním, 
biologicky znečišťujícím prostředí, jakož i 
demonstrace v různých podmínkách 
evropských vod.

energie, energie proudění nebo vln, 
nabízejí předvídatelnou energii s nulovými 
emisemi uhlíku. Výzkumné činnosti by 
měly zahrnovat inovativní výzkum v 
laboratorním prostředí zaměřený na 
nízkonákladové spolehlivé součásti a 
materiály ve vysoce korozivním, 
biologicky znečišťujícím prostředí, jakož i 
demonstrace v různých podmínkách 
evropských vod. V zájmu lepší představy o 
tom, zda je vodní energie schopna tohoto 
cíle dosáhnout, je jeden samostatný 
článek rozpočtu věnován evropským 
průmyslovým iniciativám v oblasti vodní 
energie v rámci plánu SET.

Or. it

Pozměňovací návrh 181
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3.3 – bod 3.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem u bioenergie je dovést nejslibnější 
technologie do komerční fáze, umožnit 
rozsáhlou udržitelnou výrobu pokročilých 
biopaliv druhé generace různých 
hodnotových řetězců pro dopravu a vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny z biomasy, včetně CCS. Cílem je 
vyvinout a předvést technologie pro různé 
druhy výroby bioenergie v různých 
měřítcích s přihlédnutím k odlišným 
zeměpisným a klimatickým podmínkám a 
logistickým omezením. Dlouhodobější 
výzkum podpoří rozvoj udržitelného 
bioenergetického odvětví po roce 2020.
Tyto činnosti doplní předchozí (výchozí 
suroviny, biologické zdroje) a následné 
(integrace do vozového parku) výzkumné 
činnosti prováděné v rámci ostatních 
příslušných společenských výzev.

Cílem u bioenergie je dovést nejslibnější 
technologie do komerční fáze, umožnit 
rozsáhlou udržitelnou výrobu pokročilých 
biopaliv druhé generace různých 
hodnotových řetězců pro dopravu a vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny z biomasy. Cílem je vyvinout a 
předvést technologie pro různé druhy 
výroby bioenergie v různých měřítcích s 
přihlédnutím k odlišným zeměpisným a 
klimatickým podmínkám a logistickým 
omezením. Dlouhodobější výzkum podpoří 
rozvoj udržitelného bioenergetického 
odvětví po roce 2020. Tyto činnosti doplní 
předchozí (výchozí suroviny, biologické 
zdroje) a následné (integrace do vozového 
parku) výzkumné činnosti prováděné 
v rámci ostatních příslušných 
společenských výzev.
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Or. it

Pozměňovací návrh 182
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3.3 – bod 3.3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Palivové články a vodík mohou značně 
přispět k vyřešení energetických problémů, 
s nimiž se Evropa potýká. Zajištění tržní 
konkurenceschopnosti těchto technologií 
bude vyžadovat značné snížení nákladů. 
Pro ilustraci, náklady na systémy 
palivových článků pro dopravu bude nutno 
během příštích 10 let snížit desetkrát. Za 
tímto účelem bude poskytována podpora 
rozsáhlým demonstracím a zavádění v 
předkomerční fázi, pokud jde o přenosné, 
pevné, dopravní aplikace a související 
služby, a rovněž dlouhodobému výzkumu a 
technologickému rozvoji za účelem 
vytvoření konkurenceschopného řetězce 
pro palivové články a udržitelné výroby 
vodíku a příslušné infrastruktury v celé 
Unii. Je zapotřebí značná vnitrostátní 
a mezinárodní spolupráce, aby byl možný 
průlom na trhu v dostatečném měřítku, 
včetně vypracování příslušných norem.

Palivové články a vodík mohou značně 
přispět k vyřešení energetických problémů, 
s nimiž se Evropa potýká. Zajištění tržní 
konkurenceschopnosti těchto technologií 
bude vyžadovat značné snížení nákladů. 
Pro ilustraci, náklady na systémy 
palivových článků pro dopravu bude nutno 
během příštích 10 let snížit minimálně 
desetkrát. Za tímto účelem bude 
poskytována podpora rozsáhlým 
demonstracím a zavádění v předkomerční 
fázi, pokud jde o přenosné, pevné, 
dopravní aplikace a související služby, a 
rovněž dlouhodobému výzkumu a 
technologickému rozvoji za účelem 
vytvoření konkurenceschopného řetězce 
pro palivové články a udržitelné výroby 
vodíku a příslušné infrastruktury v celé 
Unii. Je zapotřebí značná vnitrostátní 
a mezinárodní spolupráce, aby byl možný 
průlom na trhu v dostatečném měřítku, 
včetně vypracování příslušných norem.

Or. it

Pozměňovací návrh 183
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa si stanovila politický cíl dosáhnout vypouští se
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do roku 2050 snížení emisí CO2 o 60 %. 
Do roku 2030 usiluje o snížení počtu 
„konvenčně poháněných“ automobilů ve 
městech na polovinu a o dosažení městské 
logistiky ve velkých městských centrech 
prakticky bez emisí CO2. Paliva s nízkými 
emisemi uhlíku používaná v letectví by do 
roku 2050 měla dosáhnout 40 % a emise 
CO2 z lodních paliv používaných v 
námořní dopravě by se do roku 2050 měly 
snížit o 40 %.

Or. it

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 184
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 4.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a inovace u všech druhů dopravy 
významně přispějí k rozvoji a převzetí 
nezbytných řešení, která výrazně sníží 
emise z dopravy, jež jsou škodlivé pro 
životní prostředí (např. CO2, NOx a SOx), 
sníží její závislost na fosilních palivech, a 
tudíž omezí dopad dopravy na biologickou 
rozmanitost a pomohou zachovat přírodní 
zdroje.

Výzkum a inovace u všech druhů dopravy 
významně přispějí k rozvoji a převzetí 
nezbytných řešení, která zavedou tržní 
ceny a výrazně sníží emise z dopravy, jež 
jsou škodlivé pro životní prostředí (např. 
CO2, NOx a SOx), sníží její závislost na 
fosilních palivech, a tudíž omezí dopad 
dopravy na biologickou rozmanitost a 
pomohou zachovat přírodní zdroje.

Or. it

Pozměňovací návrh 185
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 4.1 – odst. 3 – bod 4.1.1 – bod a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Rozvoj a rychlejší zavádění čistších 
technik pohonu je důležité pro snižování 
nebo odstranění emisí CO2 a znečištění z 
dopravy. Jsou nezbytná nová a inovativní 
řešení založená na elektrických motorech a 
bateriích, palivových článcích nebo 
hybridním pohonu. Technologický průlom 
pomůže rovněž zlepšit environmentální 
profil tradičních pohonných systémů.

(a) Rozvoj a rychlejší zavádění čistších 
technik pohonu je důležité pro snižování 
nebo odstranění emisí CO2 a znečištění z 
dopravy. Jsou nezbytná nová a inovativní 
řešení za konkurenceschopné tržní ceny, 
založená na elektrických motorech a 
bateriích, palivových článcích nebo 
hybridním pohonu. Technologický průlom 
pomůže rovněž zlepšit environmentální 
profil tradičních pohonných systémů.

Or. it

Pozměňovací návrh 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
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

Pozměňovací návrh 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 5.1 – podbod 5.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poznatky o schopnosti společnosti a 
ekonomiky přizpůsobit se změně klimatu 
jsou neúplné. Účinná, spravedlivá a 
společensky přijatelná opatření usilující 
o dosažení prostředí a společnosti odolných 
vůči klimatu vyžadují integrovanou 
analýzu stávajících a budoucích dopadů, 

Poznatky o schopnosti společnosti a 
ekonomiky přizpůsobit se změně klimatu 
jsou neúplné. Účinná, spravedlivá a 
společensky přijatelná opatření usilující 
o dosažení prostředí a společnosti odolných 
vůči klimatu vyžadují integrovanou 
analýzu stávajících a budoucích dopadů, 
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zranitelnosti, expozice obyvatel, rizik, 
nákladů a příležitostí spojených se změnou 
klimatu a jeho proměnlivostí 
s přihlédnutím k mimořádným událostem a 
souvisejícím rizikům vyvolaným klimatem 
a jejich opakování. Tato analýza bude 
vypracována rovněž s ohledem na 
nepříznivé dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost, ekosystémy a 
ekosystémové služby, infrastruktury a 
hospodářské a přírodní zdroje. Důraz se 
bude klást na nejcennější přírodní 
ekosystémy a zastavěná prostředí a rovněž 
na hlavní společenská, kulturní
a hospodářská odvětví v Evropě. Opatření 
přezkoumají dopady a rostoucí rizika pro 
lidské zdraví vyplývající ze změny klimatu 
a vyšších koncentrací skleníkových plynů 
v atmosféře. Výzkum vyhodnotí 
inovativní, spravedlivě rozdělené a 
nákladově účinné reakce k přizpůsobení se 
změně klimatu, včetně ochrany a
přizpůsobení přírodních zdrojů 
a ekosystémů a souvisejících dopadů, za 
účelem informování a podpory jejich 
rozvoje a provádění na všech úrovních a ve 
všech měřítcích. To bude zahrnovat rovněž 
možné dopady, náklady a rizika 
geoinženýrských možností. Budou 
posouzeny složité vzájemné vztahy, střety 
a synergie politických rozhodnutí 
týkajících se přizpůsobení a předcházení 
rizikům s ostatními klimatickými a 
odvětvovými politikami, včetně dopadů na 
zaměstnanost a životní úroveň zranitelných 
skupin.

zranitelnosti, expozice obyvatel, rizik, 
nákladů a příležitostí spojených se změnou 
klimatu a jeho proměnlivostí 
s přihlédnutím k mimořádným událostem a 
souvisejícím rizikům vyvolaným klimatem 
a jejich opakování. Tato analýza bude 
vypracována rovněž s ohledem na 
nepříznivé dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost, ekosystémy a 
ekosystémové služby, infrastruktury a 
hospodářské a přírodní zdroje. Důraz se 
bude klást na nejcennější přírodní 
ekosystémy, archeologická místa,
zastavěná prostředí a městskou krajinu a 
dědictví a rovněž na kulturní zdroje a 
hlavní společenská a hospodářská odvětví 
v Evropě. Opatření přezkoumají dopady a 
rostoucí rizika pro lidské zdraví vyplývající 
ze změny klimatu a vyšších koncentrací 
skleníkových plynů v atmosféře. Výzkum 
vyhodnotí inovativní, spravedlivě 
rozdělené a nákladově účinné reakce 
k přizpůsobení se změně klimatu, včetně 
ochrany a přizpůsobení přírodních zdrojů 
a ekosystémů a souvisejících dopadů, za 
účelem informování a podpory jejich 
rozvoje a provádění na všech úrovních a ve 
všech měřítcích. To bude zahrnovat rovněž 
možné dopady, náklady a rizika 
geoinženýrských možností. Budou 
posouzeny složité vzájemné vztahy, střety 
a synergie politických rozhodnutí 
týkajících se přizpůsobení a předcházení 
rizikům s ostatními klimatickými a 
odvětvovými politikami, včetně dopadů na 
zaměstnanost a životní úroveň zranitelných 
skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5 – podbod 5.1 – podbod 5.1.3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přechod Unie na konkurenceschopnou 
ekonomiku, která účinně využívá zdroje a 
je odolná vůči změně klimatu, do 
roku 2050 vyžaduje návrh účinných, 
dlouhodobých strategií s nízkými emisemi 
a značný pokrok, pokud jde o naše 
inovační schopnosti. Výzkum posoudí 
environmentální a sociálně-ekonomická 
rizika, příležitosti a dopady možností 
zmírňování změny klimatu. Výzkum 
podpoří rozvoj a validaci nových modelů 
zahrnujících klima, energetiku a 
hospodářství s přihlédnutím k 
ekonomickým nástrojům a příslušným 
externalitám za účelem otestování 
možností politiky v oblasti zmírňování 
změny klimatu a vývoje nízkouhlíkových 
technologií v různých měřítcích a pro 
hlavní hospodářská odvětví a oblasti 
společnosti na úrovni Unie a na 
celosvětové úrovni. Akce usnadní 
technologické, institucionální a sociálně-
ekonomické inovace zlepšením vazeb mezi 
výzkumem a použitím a mezi podnikateli, 
konečnými uživateli, výzkumnými 
pracovníky a znalostními institucemi.

Přechod Unie na konkurenceschopnou 
ekonomiku, která účinně využívá zdroje a 
je odolná vůči změně klimatu, do 
roku 2050 vyžaduje návrh účinných, 
dlouhodobých strategií s nízkými emisemi 
a značný pokrok, pokud jde o naše 
inovační schopnosti. Výzkum posoudí 
environmentální a sociálně-ekonomická 
rizika, příležitosti a dopady možností 
zmírňování změny klimatu. Výzkum
zaměřující se na snižování emisí CO2 by 
měl vždy zvážit naléhavou povahu 
problému a zohlednit jak excelenci 
v oblasti norem, tak reakci v krátké době. 
Výzkum podpoří rozvoj a validaci nových 
modelů zahrnujících klima, energetiku a 
hospodářství s přihlédnutím k 
ekonomickým nástrojům a příslušným 
externalitám za účelem otestování 
možností politiky v oblasti zmírňování 
změny klimatu a vývoje nízkouhlíkových 
technologií v různých měřítcích a pro 
hlavní hospodářská odvětví a oblasti 
společnosti na úrovni Unie a na 
celosvětové úrovni. Akce usnadní 
technologické, institucionální a sociálně-
ekonomické inovace zlepšením vazeb mezi 
výzkumem a použitím a mezi podnikateli, 
konečnými uživateli, výzkumnými 
pracovníky a znalostními institucemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Cristina Gutiérrez-Cortines 

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5 – podbod 5.1 – podbod 5.1.3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Otázky změny klimatu a hospodaření 



AM\906857CS.doc 45/56 PE492.615v02-00

CS

s vodou
Téma změny klimatu by mělo zahrnovat 
otázky týkající se hospodaření s vodou. 
V budoucnu budou velké výzvy pro 
vodohospodářský výzkum vyplývat 
z nutnosti nahlížet na toto téma stále více 
v souvislosti s otázkami globální změny, 
změny klimatu, rostoucího geopolitického 
významu, jakož i energetickými a 
zdravotními hledisky.
Oblast vodních zdrojů by měla být 
vnímána a spravována uceleně. To 
zahrnuje přírodní regiony a ekologické 
otázky, pochopení služeb ekosystému jako 
procesu, ochranu kvality pitné vody a 
různé politické systémy a institucionální 
struktury.
Vědomostní základna by měla zahrnout 
pojem „environmentálních toků“ a vzít 
v úvahu vodou podmíněné ekosystémové 
funkce; zdůrazňuje, že v úvahu je třeba 
vzít i skutečnost, že změny v koloběhu 
vody závisejí na lokalitě a že lokalita má 
vliv na procentuální podíl recyklované 
vody.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5 – podbod 5.1 – podbod 5.1.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.1.3a Je nezbytné studovat regionální 
dopady změny klimatu na ekosystém, 
vodní zdroje, zemědělství a lesnictví, 
s cílem analyzovat její vliv na lidský život, 
zdraví a další sociálně-ekonomické otázky, 
ale i zkoumat přímý a nepřímý vliv 
globální změny na dynamiku a kapacitu 
ekosystému.
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Or. en

Pozměňovací návrh 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5 – podbod 5.2 – podbod 5.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti společnosti vyvolávají rizika 
spuštění změn v životním prostředí, které 
jsou nevratné a které mění charakter 
ekosystémů. Je zásadní tato rizika 
předjímat, a to posouzením, 
monitorováním a odhadováním dopadů 
lidských činností na životní prostředí 
a environmentálních změn na dobré životní 
podmínky lidí. Výzkum mořských (od 
pobřežních po hlubinné), sladkovodních, 
suchozemských a městských ekosystémů, 
včetně ekosystémů závislých na podzemní 
vodě, zlepší pochopení složitých vztahů 
mezi přírodními zdroji a společenskými, 
ekonomickými a ekologickými systémy, 
včetně přirozených kritických mezníků a 
odolnosti nebo zranitelnosti lidských a 
biologických systémů. Bude přezkoumáno 
fungování ekosystémů a jejich reakce na 
antropogenní vlivy, možnosti jejich 
obnovení a to, jak to ovlivní ekonomiky a 
dobré životní podmínky lidí. Ověřena 
budou rovněž řešení, která se zabývají 
problémy souvisejícími se zdroji. To 
přispěje k politikám a postupům, které 
zajišťují, aby společenské a ekonomické 
činnosti probíhaly v mezích udržitelnosti a 
přizpůsobivosti ekosystémů a biologické 
rozmanitosti.

Činnosti společnosti vyvolávají rizika 
spuštění změn v životním prostředí, které 
jsou nevratné a které mění charakter 
ekosystémů. Je zásadní tato rizika 
předjímat, a to posouzením, 
monitorováním a odhadováním dopadů 
lidských činností na životní prostředí 
a environmentálních změn na dobré životní 
podmínky lidí. Výzkum mořských (od 
pobřežních po hlubinné), sladkovodních, 
suchozemských a městských ekosystémů, 
včetně ekosystémů závislých na podzemní 
vodě, zlepší pochopení složitých vztahů 
mezi přírodními zdroji a společenskými, 
ekonomickými a ekologickými systémy, 
včetně přirozených kritických mezníků a 
odolnosti nebo zranitelnosti lidských a 
biologických systémů. Bude přezkoumáno 
fungování ekosystémů a jejich reakce na 
antropogenní vlivy, možnosti jejich 
obnovení a to, jak to ovlivní ekonomiky a 
dobré životní podmínky lidí. Ověřena 
budou rovněž řešení, která se zabývají 
problémy souvisejícími se zdroji. Je 
vyžadována inovace, na jejímž základě se 
vytvoří nové modely hospodaření s vodou, 
které zajistí transparentnost. To by mělo 
zahrnovat: informace o původu vody, 
rovnoměrné rozdělování a postupy jejího 
prodeje a užívání. To přispěje k politikám 
a postupům, které zajišťují, aby 
společenské a ekonomické činnosti 
probíhaly v mezích udržitelnosti a 
přizpůsobivosti ekosystémů a biologické 
rozmanitosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5 – podbod 5.2 – podbod 5.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské a hospodářské systémy a 
systémy správy se musí nadále zabývat jak 
vyčerpáním přírodních zdrojů, tak 
poškozováním ekosystémů. Výzkum a 
inovace budou základem pro politická 
rozhodnutí, která jsou zapotřebí 
k hospodaření s přírodními zdroji a k řízení 
ekosystémů způsobem, který zamezuje 
ničivé změně klimatu a životního prostředí 
nebo který umožňuje se přizpůsobit 
takovéto změně, a k prosazování 
institucionálních a hospodářských změn, 
změn chování a technologických změn, 
které zajišťují udržitelnost. Důraz se bude 
klást na kritické, politicky důležité 
ekosystémy a ekosystémové služby, jako je 
sladká voda, moře a oceány, kvalita 
ovzduší, biologická rozmanitost, využívání 
půdy a půda. Odolnost společností 
a ekosystémů vůči katastrofickým 
událostem, včetně přírodních rizik, bude 
podpořena lepšími schopnostmi v oblasti 
předvídání, včasného varování a posouzení 
zranitelnosti a dopadů, včetně zahrnutí více 
rizik. Výzkum a inovace tudíž poskytnou 
podporu pro politiky zabývající se 
ochranou životního prostředí a účinným 
využíváním zdrojů a možnosti účinné 
správy na základě důkazů v rámci 
bezpečných mezí působení. Budou 
vyvinuty inovativní možnosti zvyšování 
soudržnosti politik, vyřešení kompromisů a 
zvládnutí protichůdných zájmů a zvýšení 
informovanosti veřejnosti o výsledcích 
výzkumu a zapojení občanů do 
rozhodování.

Společenské a hospodářské systémy a 
systémy správy se musí nadále zabývat jak 
vyčerpáním přírodních zdrojů, tak 
poškozováním ekosystémů. Výzkum a 
inovace budou základem pro politická 
rozhodnutí, která jsou zapotřebí 
k hospodaření s přírodními zdroji a k řízení 
ekosystémů způsobem, který zamezuje 
ničivé změně klimatu a životního prostředí 
nebo který umožňuje se přizpůsobit 
takovéto změně, a k prosazování 
institucionálních a hospodářských změn, 
změn chování a technologických změn, 
které zajišťují udržitelnost. Důraz se bude 
klást na kritické, politicky důležité 
ekosystémy a ekosystémové služby, jako je 
sladká voda, moře a oceány, kvalita 
ovzduší, biologická rozmanitost, využívání 
půdy a půda. Odolnost společností 
a ekosystémů vůči katastrofickým 
událostem, včetně přírodních rizik, bude 
podpořena lepšími schopnostmi v oblasti 
předvídání, včasného varování a posouzení 
zranitelnosti a dopadů, včetně zahrnutí více 
rizik. Výzkum a inovace tudíž poskytnou 
podporu pro politiky zabývající se 
ochranou životního prostředí a účinným 
využíváním zdrojů a možnosti účinné 
správy na základě důkazů v rámci 
bezpečných mezí působení. Budou 
vyvinuty inovativní možnosti zvyšování 
soudržnosti politik, vyřešení kompromisů a 
zvládnutí protichůdných zájmů a zvýšení
informovanosti veřejnosti o výsledcích 
výzkumu a zapojení občanů do 
rozhodování. Dostupnost a produktivita 
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všech důležitých zdrojů musí být 
analyzována na různých příslušných 
územních úrovních, celosvětové, 
regionální a místní, a měly by být 
analyzovány související sociálně-
ekonomické následky, aby byly stanoveny 
možnosti pro politická opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5 – podbod 5.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této činnosti je proto zlepšit 
poznatky o surovinách a rozvíjet inovativní 
řešení pro nákladově efektivní a 
ekologicky šetrný průzkum, těžbu, 
zpracování, recyklaci a využití surovin a 
pro jejich nahrazení ekonomicky 
přitažlivými alternativami s nižšími dopady 
na životní prostředí.

Cílem této činnosti je proto zlepšit 
poznatky o surovinách a rozvíjet inovativní 
řešení pro nákladově efektivní, 
transparentní a ekologicky šetrný 
průzkum, těžbu, zpracování, recyklaci a 
využití surovin a pro jejich nahrazení 
ekonomicky přitažlivými alternativami 
s nižšími dopady na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5 – podbod 5.3 – podbod 5.3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu zajištění cenově dostupných, 
spolehlivých a udržitelných dodávek 
surovin a nakládání se surovinami, které 
jsou nezbytné pro evropská výrobní 
odvětví, je zapotřebí výzkum a inovace 
zahrnující celý životní cyklus materiálů. 
Účinné využívání zdrojů podpoří rozvoj 

V zájmu zajištění cenově dostupných, 
spolehlivých a udržitelných dodávek 
surovin a nakládání se surovinami, které 
jsou nezbytné pro evropská výrobní 
odvětví, je zapotřebí výzkum a inovace 
zahrnující celý životní cyklus materiálů. 
Účinné využívání zdrojů podpoří rozvoj 
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a zavádění technologií pro ekonomicky 
životaschopný, společensky odpovědný 
a ekologicky šetrný průzkum, těžbu a 
zpracování. Využije se rovněž potenciál 
městských zdrojů. K snížení závislosti 
Unie na dodávkách primárních surovin 
přispějí rovněž nové a ekonomicky 
životaschopné technologie, obchodní 
modely a procesy recyklace a využití 
materiálů. To bude zahrnovat nutnost 
delšího používání, vysoce kvalitní 
recyklace a využití a nutnost výrazného 
omezení plýtvání zdroji. Bude přijat 
přístup založený na celém životním cyklu, 
od dodávky dostupných surovin po 
skončení doby životnosti, s minimálními 
požadavky na energii a zdroje.

a zavádění technologií pro ekonomicky 
životaschopný, společensky odpovědný 
a ekologicky šetrný průzkum, těžbu a 
zpracování. Využije se rovněž potenciál 
městských zdrojů. K snížení závislosti 
Unie na dodávkách primárních surovin 
přispějí rovněž nové a ekonomicky 
životaschopné technologie, obchodní 
modely a procesy recyklace a využití 
materiálů. To bude zahrnovat nutnost 
delšího používání, vysoce kvalitní 
recyklace a využití a nutnost výrazného 
omezení plýtvání zdroji. Bude přijat 
přístup založený na celém životním cyklu, 
od dodávky dostupných surovin po 
skončení doby životnosti, s minimálními 
požadavky na energii a zdroje a plnou 
transparentností a sledovatelností.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Julie Girling

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5 – podbod 5.3 – podbod 5.3.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V očekávání možné omezené celosvětové 
dostupnosti určitých materiálů například 
kvůli obchodním omezením budou ověřeny 
a vyvinuty náhrady a alternativy kritických 
surovin s podobnou funkčností. To sníží 
závislost Unie na primárních surovinách a 
zlepší dopady na životní prostředí.

V očekávání možné omezené celosvětové 
dostupnosti určitých materiálů například 
kvůli obchodním omezením budou ověřeny 
a vyvinuty náhrady a alternativy kritických 
surovin s podobnou funkčností. To sníží 
závislost Unie na primárních surovinách a 
zmírní jakékoli nepříznivé dopady na 
životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Oreste Rossi



PE492.615v02-00 50/56 AM\906857CS.doc

CS

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5 – bod 5.4 – bod 5.4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podporovány budou veškeré formy 
inovací, jak přírůstkové, tak radikální, 
které spojují technologické, organizační, 
společenské, behaviorální, podnikové a 
politické inovace a posilují účast občanské 
společnosti. To bude základem 
cykličtějšího hospodářství při současném 
snížení environmentálních dopadů a 
zohlednění zpětných účinků na životní 
prostředí. To bude zahrnovat obchodní 
modely, průmyslovou symbiózu, systémy 
služeb spojených s výrobky, návrh 
výrobků, celý životní cyklus a přístupy „od 
kolébky ke kolébce“. Cílem bude zlepšit 
účinné využívání zdrojů snížením vstupů, 
odpadů a uvolněných škodlivých látek v 
absolutním vyjádření v celém hodnotovém 
řetězci a podporovat opětovné využití, 
recyklaci a nahrazení zdrojů. Důraz se 
bude klást na usnadnění přechodu z 
výzkumu na trh se zapojením průmyslu, a 
zejména malých a středních podniků, od 
vývoje prototypů po jejich zavedení na trh 
a tržní replikaci. Vytváření sítí mezi 
inovátory v ekologické oblasti bude 
usilovat rovněž o větší šíření znalostí a 
lepší spojení nabídky s poptávkou.

Podporovány budou veškeré formy 
inovací, jak přírůstkové, tak radikální, 
které spojují technologické, organizační, 
společenské, behaviorální, podnikové a 
politické inovace a posilují účast občanské 
společnosti. To bude základem 
cykličtějšího hospodářství při současném 
snížení environmentálních dopadů a 
zohlednění zpětných účinků na životní 
prostředí. To bude zahrnovat obchodní 
modely, průmyslovou symbiózu, systémy 
služeb spojených s výrobky, návrh 
výrobků, celý životní cyklus a přístupy „od 
kolébky ke kolébce“. Cílem bude zlepšit 
účinné využívání zdrojů snížením vstupů, 
odpadů a uvolněných škodlivých látek v 
absolutním vyjádření v celém hodnotovém 
řetězci a podporovat opětovné využití, 
recyklaci a nahrazení zdrojů. Důraz se 
bude klást na usnadnění přechodu z 
výzkumu na trh se zapojením průmyslu, a 
zejména malých a středních podniků, od 
vývoje prototypů po jejich zavedení na trh 
za dostupné ceny a tržní replikaci. 
Vytváření sítí mezi inovátory v ekologické 
oblasti bude usilovat rovněž o větší šíření 
znalostí a lepší spojení nabídky s 
poptávkou.

Or. it

Pozměňovací návrh 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5 – podbod 5.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komplexní environmentální pozorovací a 
informační systémy jsou nezbytné pro 

Komplexní environmentální pozorovací a 
informační systémy jsou nezbytné pro 
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poskytování dlouhodobých údajů a 
informací, jež jsou zapotřebí k vyřešení 
této výzvy. Tyto systémy se budou 
používat k vyhodnocení a předpovídání 
podmínek, stavu a trendů v oblasti klimatu, 
přírodních zdrojů včetně surovin, 
ekosystémů a ekosystémových služeb a 
rovněž k posuzování nízkouhlíkových 
politik a možností k zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně ve 
všech hospodářských odvětvích. Informace 
a poznatky získané z těchto systémů budou 
použity k podněcování inteligentního 
využívání strategických zdrojů; na podporu 
vypracování politik na základě důkazů; 
k posílení nových environmentálních 
a klimatických služeb a k rozvoji nových 
příležitostí na světových trzích.

poskytování dlouhodobých údajů a 
informací, jež jsou zapotřebí k vyřešení 
této výzvy. Tyto systémy se budou 
používat k vyhodnocení a předpovídání 
podmínek, stavu a trendů v oblasti klimatu, 
přírodních zdrojů včetně surovin, 
ekosystémů a ekosystémových služeb a 
rovněž k posuzování nízkouhlíkových 
politik a možností k zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně ve 
všech hospodářských odvětvích. Informace 
a poznatky získané z těchto systémů budou 
použity k podněcování inteligentního 
využívání strategických zdrojů; na podporu 
vypracování politik na základě důkazů; 
k posílení nových environmentálních 
a klimatických služeb, na podporu 
digitálních technologií ke sledování, 
kontrole a hospodaření s vodními zdroji 
prostřednictvím satelitu a k rozvoji nových 
příležitostí na světových trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 5.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.3a Vývoj nové generace 
vodohospodářských systémů
V Evropě je naléhavě třeba provést 
inovace integrovaného 
vodohospodářského systému. Voda je 
klíčovým odvětvím pro zdravou 
společnost, prosperující hospodářství a 
zelené ekosystémy. Změna klimatu má 
velký dopad na koloběh vody s tím, že jeho 
vzorce jsou hůře předvídatelné, a zároveň 
se účinkem této změny podstatně mění 
naše stávající vodní zdroje. Evropa čelí 
stárnutí vodohospodářské infrastruktury 
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(jak v oblasti odpadních vod, tak dodávek 
pitné vody) a problémům v hospodaření 
s vodou, jako je zvyšující se nedostatek 
vody, vyšší rizika záplav (měst), znečištění 
vody a rostoucí a specifičtější poptávka po 
vodě. Investice do vodohospodářských 
systémů jsou vysoké a mají dlouhou dobu 
návratnosti.
Budou organizovány výzkumné a 
inovační aktivity zaměřující se na městské 
a venkovské oblasti, průmysl a průřezová 
témata a důraz bude kladen na:
5.3.1 Poskytování přístupu k bezpečné a 
cenově dostupné vodě pro všechny, 
přičemž bude zajištěn dostatek vody pro 
životní prostředí.
Hospodaření s vodou ve městech bude pod 
stále větším tlakem v důsledku další 
urbanizace (očekává se, že do roku 2050 
bude v zemích EU více než 80 % populace 
bydlet v městských oblastech). Venkovské 
oblasti čelí řadě problémů týkajících se 
vody pro zemědělství, prevence znečištění 
a hygienických zařízení a pitné vody. Aby 
bylo možné řešit vodohospodářské 
problémy, je nutné zajistit integrovaný 
přístup u koloběhu vody, který je jádrem a 
kde jsou zapojeni koncoví uživatelé a 
zúčastněné strany.
5.3.2 Dosažení relativního oddělení 
vyčerpávání vodních zdrojů od
úrovně, jež se vztahuje k hospodářské 
činnosti v klíčových odvětvích EU (včetně 
energetiky, zemědělství a
chemického průmyslu).
Díky inovacím průmyslových postupů, 
využití IKT a novým (klíčovým) 
technologiím klesnou náklady, 
energetická potřeba a sníží se znečištění.
5.3.3 Udržení a posílení dobrého stavu 
vod ve všech povodích v EU –
z hlediska kvality, množství a využití, a v 
souvislosti se zvýšením tlaků na
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vodní zdroje.
5.3.4 Celosvětové vedoucí postavení 
evropského vodního hospodářství

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 6.1 – podbod 6.1.1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní společenské výzvy nejsou 
abstraktní, mají územní rozměr. Navíc 
vzhledem k důležitosti městské 
problematiky v oblasti tvořivosti, inovací a 
sociální, kulturní a environmentální 
oblasti je třeba zaměřit na tuto 
problematiku zvláštní pozornost.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 6.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská unie, její občané a její 
mezinárodní partneři čelí řadě 
bezpečnostních hrozeb, jako je trestná 
činnost, terorismus a rozsáhlé mimořádné 
situace v důsledku člověkem způsobených 
nebo přírodních pohrom. Tyto hrozby 
mohou přesahovat hranice jednotlivých 
států a zaměřují se na fyzické cíle nebo 
kyberprostor. Například útoky na 
internetové stránky orgánů veřejné správy 
a soukromých subjektů nejenže narušují 

Evropská unie, její občané a její 
mezinárodní partneři čelí řadě 
bezpečnostních hrozeb, jako je trestná 
činnost, terorismus, nedovolené 
přistěhovalectví a rozsáhlé mimořádné 
situace v důsledku člověkem způsobených 
nebo přírodních pohrom. Tyto hrozby 
mohou přesahovat hranice jednotlivých 
států a zaměřují se na fyzické cíle nebo 
kyberprostor. Například útoky na 
internetové stránky orgánů veřejné správy 
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důvěru občanů, nýbrž mohou rovněž velmi 
nepříznivě ovlivnit taková zásadní odvětví, 
jako je energetika, doprava, zdravotnictví, 
finance nebo telekomunikace.

a soukromých subjektů nejenže narušují 
důvěru občanů, nýbrž mohou rovněž velmi 
nepříznivě ovlivnit taková zásadní odvětví, 
jako je energetika, doprava, zdravotnictví, 
finance nebo telekomunikace.

Or. it

Pozměňovací návrh 201
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6.3.1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.1. Boj proti trestné činnosti a terorismu 6.3.1. Boj proti organizované trestné 
činnosti a terorismu

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část IV – bod 3.1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posuzování rizik a příležitostí nových 
technologií a chemických látek, včetně 
nanomateriálů, v potravinách, krmivech a 
spotřebních výrobcích; rozvoj a validace 
harmonizovaných metod měření, 
identifikace a kvantifikace, integrovaných 
zkušebních strategií a moderních nástrojů 
pro posouzení toxikologického rizika, 
včetně alternativních metod testování na 
zvířatech; posuzování vlivů znečištěného 
životního prostředí na zdraví;

a) posuzování rizik a příležitostí nových 
technologií a chemických látek, včetně 
nanomateriálů, v potravinách, krmivech a 
spotřebních výrobcích; rozvoj, hodnocení
a validace harmonizovaných metod měření, 
identifikace a kvantifikace, integrovaných 
zkušebních strategií a moderních 
experimentálních, a to nikoli na zvířatech, 
a počítačových nástrojů pro posouzení 
toxikologického nebezpečí a rizik, včetně 
alternativních metod testování na zvířatech 
ve vztahu k dopadům na lidské zdraví a 
životní prostředí; posuzování vlivů 
znečištěného životního prostředí na zdraví;
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Or. en

Pozměňovací návrh 203
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část IV – bod 3.3 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

JRC se zaměří na cíle „20-20-20“ v oblasti 
klimatu a energetiky a na přechod Unie ke 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
ekonomice do roku 2050 s výzkumem 
týkajícím se těchto technologických a 
sociálně-ekonomických aspektů:

JRC se zaměří na cíle „20-20-20“ v oblasti 
klimatu a energetiky s výzkumem 
týkajícím se těchto technologických a 
sociálně-ekonomických aspektů:

Or. it

Odůvodnění

Již dle svého názvu je program Horizont v souladu se Strategií 2020 a iniciativou „20-20-20“ 
omezen rokem 2020. Spíše než odkazovat na scénáře, které by mohly nastat v dalších 
desetiletích, je tedy lepší soustředit se na cíle roku 2020.

Pozměňovací návrh 204
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část IV – bod 3.3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) energetické/elektrické přenosové 
soustavy, zejména modelování a simulace 
transevropských energetických sítí, analýza 
technologií inteligentních sítí a supersítí a 
simulace energetických soustav v reálném 
čase;

b) energetické/elektrické přenosové 
soustavy, zejména modelování a simulace 
transevropských energetických sítí, analýza 
technologií inteligentních sítí a supersítí a 
potenciálu skladování energie a simulace 
energetických soustav v reálném čase;

Or. en
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