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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Podle sdělení Komise přiloženého k programu Horizont 2020 tento program usiluje 
o realizaci stěžejních cílů iniciativy Unie inovací se zvláštním zaměřením na současné 
společenské otázky a na silnější propojení mezi výzkumem prováděným zdola nahoru i shora 
dolů a obchodním využitím. Také se zaměřuje na zvýšení a zjednodušení účasti malých 
a středních podniků. Mnoho společenských otázek, jako například problematika klimatu, 
účinné využívání zdrojů, čistá energie a doprava, zdraví a bezpečnosti potravin, souvisí 
s činností výboru ENVI. Navrhovatel velmi vítá návrhy Komise, rád by však věnoval větší 
pozornost některým projednávaným aspektům.
Navrhovatel v tomto stanovisku zvolil holistický přístup jako nelepší způsob dalšího posílení 
priorit výboru ENVI. Tato první zpráva by také měla být vnímána jako úvod k diskuzi 
o tomto komplexním programu, který je zásadní pro zvyšování udržitelného a ekologického 
hospodářského růstu v Evropské unii a pro současnou podporu zdravější společnosti. 
Stanovisko se zaměřuje především na společenské otázky a navrhuje zdůraznit některé 
aspekty související se zdravím, bezpečností potravin, klimatem a životním prostředím.

Zdraví 
Vzhledem k jeho významnému přínosu pro inovativní způsoby léčby, například 
v regenerativní medicíně, by měl být i nadále podporován výzkum kmenových buněk 
hledáním stávajících alternativ embryonálních kmenových buněk, přičemž by se měly 
zohlednit etické obavy. Zvláštní pozornost by se také měla věnovat výzkumu a inovaci 
v léčení chorob. Měla by se navýšit státní podpora výzkumu a vývoje v oblasti infekcí 
a vzácných chorob a rovněž by se mělo více prosazovat předávání znalostí. Hnací silou pro 
financování inovací a výzkumu a vývoje by měly být potřeby pacientů. Navíc by měly být 
řádně financovány výzkum, vývoj a inovace v oblasti ochrany životního prostředí. 

Bezpečnost potravin
Společenské otázky související s bezpečností potravin by měly být vnímány v širším měřítku 
na všechny aspekty bezpečnosti potravin.  

Klima a životní prostředí 
Je třeba pravidelně a účinně sledovat rovnováha mezi hospodářskými, sociálními 
a environmentálními hledisky výzkumu a inovací. Měla by se posílit podpora obnovitelných 
zdrojů energie. Pokud se zvýší účinnost obnovitelných zdrojů energie, stane se 
z hospodářského hlediska atraktivnější, a zároveň se tím přispěje k boji proti změně klimatu, 
ke snížení závislosti na fosilních palivech a podpoří se nízkouhlíková ekonomika.  
Horizont 2020 je zásadním programem, který by EU mohl pomoci v dalším snižování emisí 
plynů a částic škodlivých pro životní prostředí a zdraví, aniž by průmyslu či členským státům 
vznikla další zátěž. 

Horizontální aspekty 
Ve stanovisku je vyjádřena i potřeba většího propojení programu Horizont 2020 s cíli 
iniciativy Unie inovací a stěžejními iniciativami pro účinnější výzkum. Pro dosažení co 
největšího přínosu projektů v oblasti výzkumu a vývoje a inovací v celé EU je třeba důsledně 
dohlížet na to, aby se program Horizont 2020 doplňoval s ostatními fondy EU a vnitrostátními 
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fondy členských států. Dále se navrhuje další zvýšení účasti malých a středních podniků, 
které mohou být hnací silou udržitelného a ekologického hospodářského růstu. Stanovisko se 
rovněž věnuje jednomu z důležitých aspektů ukazatelů výkonnosti, které sledují plnění cílů 
programu Horizont 2020. 

Další pozměňovací návrhy týkající se rozdělení rozpočtu na výzkum, cílů inovačního řetězce 
a zjednodušování se budou řešit až po nadcházející rozpravě výboru ENVI ohledně programu 
Horizont 2020.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Zvláštní program by měl doplňovat 
akce uskutečňované v členských státech 
a rovněž další akce Unie, které jsou 
nezbytné pro celkové strategické úsilí při 
provádění strategie Evropa 2020, zejména 
akce týkající se politik v oblasti 
soudržnosti, zemědělství a rozvoje 
venkova, vzdělávání a odborné přípravy, 
průmyslu, veřejného zdraví, ochrany 
spotřebitele, zaměstnanosti a sociální 
politiky, energetiky, dopravy, životního 
prostředí, klimatu, bezpečnosti, mořského 
prostředí a rybolovu, rozvojové spolupráce 
a rozšíření a politiky sousedství. Komise by 
měla usilovat o to, že se nebudou 
překrývat činnosti financované v rámci 
programů Unie a programu Horizont 
2020, a pokud možno ani programů 
prováděných na vnitrostátní úrovni 
a činností podporovaných programem 
Horizont 2020.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přechod na spolehlivý, udržitelný 
a konkurenceschopný energetický systém 
vzhledem k rostoucímu nedostatku zdrojů, 
zvyšujícím se energetickým potřebám 
a změně klimatu;

c) přechod na spolehlivý, udržitelný
a konkurenceschopný energetický systém 
vzhledem k rostoucímu nedostatku zdrojů, 
zvyšujícím se energetickým potřebám 
a změně klimatu, zejména inovacemi 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nepřímé akce programu Horizont 2020 
budou prováděny prostřednictvím forem 
financování, které jsou stanoveny ve 
finančním nařízení, zejména grantů, cen, 
veřejných zakázek a finančních nástrojů. 
Všechny formy financování se budou 
v rámci všech obecných a specifických cílů 
programu Horizont 2020 používat pružně, 
přičemž jejich používání bude určeno na 
základě potřeb a zvláštností daného 
specifického cíle. 

Nepřímé akce programu Horizont 2020 
budou prováděny prostřednictvím forem 
financování, které jsou stanoveny ve 
finančním nařízení, zejména grantů, cen, 
veřejných zakázek a finančních nástrojů. 
Všechny formy financování se budou 
v rámci všech obecných a specifických cílů 
programu Horizont 2020 používat pružně, 
přičemž jejich používání bude určeno na 
základě potřeb a zvláštností daného 
specifického cíle. Při financování malých 
a středních podniků bude věnována 
zvláštní pozornost zjednodušení postupů 
pro přístup k finančním prostředkům 
a povinnosti podávat zprávy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění 
obecného přístupu k inovacím, který není 
omezen pouze na vývoj nových výrobků 
a služeb na základě průlomových 
vědeckých a technologických objevů, 
nýbrž který zahrnuje rovněž aspekty, jako 
je využívání stávajících technologií 
v nových aplikacích, trvalé zlepšování, 
netechnologické a sociální inovace. Pouze 
ucelený přístup k inovacím může vyřešit 
společenské výzvy a současně vést 
k vzniku nových konkurenceschopných 
podniků a výrobních odvětví.

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění 
obecného přístupu k inovacím, který není 
omezen pouze na vývoj nových výrobků 
a služeb na základě průlomových 
vědeckých a technologických objevů, 
nýbrž který zahrnuje rovněž aspekty, jako 
je využívání stávajících technologií 
v nových aplikacích, trvalé zlepšování, 
netechnologické a sociální inovace. Pouze 
ucelený přístup k inovacím může vyřešit 
společenské výzvy a současně vést 
k vzniku nových konkurenceschopných 
podniků a výrobních odvětví. Struktura 
programu Horizont 2020 by měla být 
flexibilní, aby umožňovala propojení 
společných výzev a činností 
organizovaných a financovaných v rámci 
různých úkolů a částí programu Horizont 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zejména v případě společenských výzev 
a základních a průmyslových technologií 
se bude zvláštní důraz klást na podpůrné 
činnosti, které se uskutečňují blízko 
konečných uživatelů a trhu, jako jsou 
demonstrace, pilotní projekty nebo ověření 
koncepce. To bude případně zahrnovat 
rovněž činnosti na podporu sociálních 
inovací a podporu přístupů na straně 
poptávky, jako jsou veřejné zakázky 

Zejména v případě společenských výzev 
a základních a průmyslových technologií 
se bude zvláštní důraz klást na podpůrné 
činnosti, které se uskutečňují blízko 
konečných uživatelů a trhu, jako jsou 
demonstrace, pilotní projekty nebo ověření 
koncepce. To bude případně zahrnovat 
rovněž činnosti na podporu sociálních 
inovací a podporu přístupů na straně 
poptávky, jako jsou veřejné zakázky 
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v přednormalizační nebo předkomerční 
fázi, pořizování inovativních řešení, 
normalizace a jiná opatření zaměřená na 
uživatele s cílem pomoci urychlit zavádění 
a šíření inovativních výrobků a služeb na 
trhu. Mimoto bude v rámci každé výzvy 
a technologie existovat dostatečný prostor 
pro přístupy zdola nahoru a otevřené, 
snadné a rychlé programy, které nejlepším 
evropským výzkumným pracovníkům, 
podnikatelům a podnikům umožní 
předložit průlomová řešení podle jejich 
výběru.

v přednormalizační nebo předkomerční 
fázi, pořizování inovativních řešení, 
normalizace a jiná opatření zaměřená na 
uživatele s cílem pomoci urychlit zavádění 
a šíření inovativních výrobků a služeb na 
trhu. Mimoto bude v rámci každé výzvy 
a technologie existovat dostatečný prostor 
pro přístupy zdola nahoru a otevřené, 
snadné a rychlé programy, které nejlepším 
evropským výzkumným pracovníkům, 
podnikatelům a podnikům, zejména malým 
a středním podnikům, umožní předložit 
průlomová řešení podle jejich výběru.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné stanovování priorit během 
provádění programu Horizont 2020 bude 
znamenat strategický přístup 
k programování výzkumu a využívání 
způsobů řízení, jež jsou úzce sladěny 
s politickým vývojem, přesto však 
překračují hranice tradičních odvětvových 
politik. To bude založeno na řádných 
důkazech, analýze a prognóze, přičemž se 
pokrok bude měřit na základě náležitého 
souboru výkonnostních ukazatelů. Tento 
průřezový přístup k programování a řízení 
umožní účinnou koordinaci mezi všemi 
specifickými cíli programu Horizont 2020 
a vyřešení průřezových výzev, jako je 
například udržitelnost, změna klimatu nebo 
vědy o moři a mořské technologie.

Podrobné stanovování priorit během
provádění programu Horizont 2020 bude 
znamenat strategický přístup 
k programování výzkumu a využívání 
způsobů řízení, jež jsou úzce sladěny 
s politickým vývojem, přesto však 
překračují hranice tradičních odvětvových 
politik. To bude založeno na řádných 
důkazech, analýze a prognóze, přičemž se 
pokrok bude měřit na základě náležitého 
souboru výkonnostních ukazatelů. Tento 
průřezový přístup k programování a řízení 
umožní účinnou koordinaci mezi všemi 
specifickými cíli programu Horizont 2020 
a vyřešení průřezových výzev, jako je 
například účinné využívání zdrojů,
udržitelnost, změna klimatu nebo vědy 
o moři a mořské technologie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské a humanitní vědy jsou 
začleněny rovněž jako základní prvek 
činností, které jsou zapotřebí k vyřešení 
každé ze společenských výzev, za účelem 
zvýšení jejich dopadů. To zahrnuje: 
pochopení faktorů ovlivňujících zdraví 
a optimalizaci účinnosti zdravotnických 
systémů, podporu pro politiky posilující 
postavení venkovských oblastí 
a podporující informované rozhodování 
spotřebitelů, náležité rozhodování 
o energetické politice a zajištění evropské 
elektrické sítě, která je uživatelsky 
přívětivá, podporu dopravní politiky 
založené na důkazech a dopravních 
prognózách, podporu strategií pro 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně, iniciativy v oblasti účinného 
využívání zdrojů a opatření usilující 
o zelenou a udržitelnou ekonomiku.

Společenské a humanitní vědy jsou 
začleněny rovněž jako základní prvek 
činností, které jsou zapotřebí k vyřešení 
každé ze společenských výzev, za účelem 
zvýšení jejich dopadů. To zahrnuje: 
pochopení faktorů ovlivňujících zdraví 
a optimalizaci účinnosti zdravotnických 
systémů, podporu pro politiky posilující 
postavení venkovských oblastí 
a podporující informované rozhodování 
spotřebitelů, náležité rozhodování 
o energetické politice a zajištění evropské 
elektrické sítě, která je uživatelsky 
přívětivá, podporu obnovitelných zdrojů 
energie, podporu dopravní politiky 
založené na důkazech a dopravních 
prognózách, podporu strategií pro 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně, iniciativy v oblasti účinného 
využívání zdrojů a opatření usilující 
o zelenou a udržitelnou ekonomiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních 
a průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat 
specializovaná opatření stanovená ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 

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

podniky). Tento integrovaný přístup má 
podle očekávání vést k tomu, že do malých 
a středních podniků poplyne přibližně 
20 % jejich celkových společných 
rozpočtů.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zachování Partnerství mezi evropskými 
a rozvojovými zeměmi pro klinické 
zkoušky (EDCTP2) v oblasti klinických 
zkoušek týkajících se lékařských zásahů 
proti HIV, malárii a tuberkulóze;

a) zachování, odpovídající financování 
a zeměpisné rozšíření Partnerství mezi 
evropskými a rozvojovými zeměmi pro 
klinické zkoušky (EDCTP2) v oblasti 
klinických zkoušek fáze I–IV týkajících 
se lékařských zásahů proti HIV, malárii, 
tuberkulóze a zanedbávaným nemocem
do dalších rozvojových regionů;

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se nemoci související s chudobou, zanedbávané nemoci a souběžné infekce vyskytují 
i v rozvojových zemích mimo Afriku (např. Chagasova choroba v Jižní Americe nebo 
leishmaniáza v Asii), bylo by vhodné rozšířit zeměpisnou působnost programu.Tím by se také 
zajistilo, že by se součinnost výzkumu prováděného v jiných oblastech mohla využít 
k rychlejšímu zpřístupnění zdravotnických potřeb. EDCTP by také mělo být financováno 
odpovídajícím způsobem, aby neztratilo svou účinnost.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V mnoha případech bude mimoto účinné 
přispění k cílům strategie Evropa 2020 

V mnoha případech bude mimoto účinné 
přispění k cílům strategie Evropa 2020 
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a Unie inovací vyžadovat vypracování 
řešení, která jsou svou povahou 
interdisciplinární, a proto se týkají několika 
specifických cílů programu Horizont 2020. 
Zvláštní pozornost bude věnována 
odpovědnému výzkumu a inovacím. 
Otázce rovnosti žen a mužů bude věnována 
pozornost jako průřezové záležitosti 
s cílem odstranit nerovnováhy mezi ženami 
a muži a začlenit aspekt rovnosti žen 
a mužů do programování a obsahu 
výzkumu a inovací. Program 
Horizont 2020 obsahuje zvláštní 
ustanovení, která mají podněcovat takovéto 
průřezové akce, včetně účinného spojování 
rozpočtů. To například zahrnuje rovněž 
možnost, aby společenské výzvy a základní 
a průmyslové technologie využívaly 
ustanovení týkající se finančních nástrojů 
a specializovaného nástroje pro malé 
a střední podniky.

a Unie inovací a účinné využívání zdrojů
vyžadovat vypracování řešení, která jsou 
svou povahou interdisciplinární, a proto se 
týkají několika specifických cílů programu 
Horizont 2020. Zvláštní pozornost bude 
věnována odpovědnému výzkumu 
a inovacím. Otázce rovnosti žen a mužů 
bude věnována pozornost jako průřezové 
záležitosti s cílem odstranit nerovnováhy 
mezi ženami a muži a začlenit aspekt 
rovnosti žen a mužů do programování 
a obsahu výzkumu a inovací. Program 
Horizont 2020 obsahuje zvláštní 
ustanovení, která mají podněcovat takovéto 
průřezové akce, včetně účinného spojování 
rozpočtů. To například zahrnuje rovněž 
možnost, aby společenské výzvy a základní 
a průmyslové technologie využívaly 
ustanovení týkající se finančních nástrojů 
a specializovaného nástroje pro malé 
a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K dosažení udržitelného růstu v Evropě je 
nutno optimalizovat příspěvek veřejných 
a soukromých subjektů. To je nezbytné pro 
upevnění Evropského výzkumného 
prostoru a dosažení Unie inovací, 
provedení Digitální agendy a ostatních 
stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020. 
Odpovědný výzkum a inovace mimoto 
vyžadují, aby ze vzájemných vztahů mezi 
partnery s různými perspektivami, avšak 
společnými zájmy, byla odvozena nejlepší 
řešení.

K dosažení udržitelného růstu v Evropě je 
nutno optimalizovat příspěvek veřejných 
a soukromých subjektů. To je nezbytné pro 
upevnění Evropského výzkumného 
prostoru a dosažení Unie inovací, 
provedení iniciativ Evropa účinněji 
využívající zdroje a Digitální agenda a 
ostatních stěžejních iniciativ strategie 
Evropa 2020. Odpovědný výzkum 
a inovace mimoto vyžadují, aby ze 
vzájemných vztahů mezi partnery 
s různými perspektivami, avšak 
společnými zájmy, byla odvozena nejlepší 
řešení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Partnerství v oblasti vývoje výrobků mohou být velmi prospěšná zejména v případě nemocí 
souvisejících s chudobou a zanedbávaných nemocí, které postihují především obyvatele 
chudších zemí, což omezuje pobídky pro inovativní farmaceutické společnosti na vývoj 
inovačních výrobků pro pacienty trpící těmito onemocněními. Program Horizont 2020 může 
užitečným způsobem přispět k řešení tohoto selhání trhu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Příloha I - část II – bod 1.3 – bod 1.3.5. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Materiály pro zvýšení účinnosti 
obnovitelných zdrojů energie. Vývoj 
nových výrobků a použití, které zvýší 
účinnost obnovitelných zdrojů energie, 
jako jsou fotovoltaické panely, solární, 
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termální a větrné turbíny.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

v reálném prostředí stejně jako včasné 
převedení zjištění výzkumů do klinické 
praxe, zejména prováděním klinických 
zkoušek.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedostatky ve výzkumu infekčních 
nemocí, nemocí souvisejících s chudobou 
a zanedbávaných nemocí se musí řešit 
prostřednictvím výzkumných a inovačních 
činností zaměřených na potřeby pacientů.
Podpora inovačních globálních 
partnerství při vývoji preventivních, 
diagnostických nástrojů a nástrojů léčby 
může vést k vynikajícím vědeckým 
výsledkům a Unii umožní splnit své 
globální závazky.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacími návrhy k nařízení o zřízení Horizontu 2020 (COM 
(2001)0809) v konečném znění). Infekční nemoci a nemoci související s chudobou jsou pro 
EU, zejména pro chudší země, stále problematické. Výzkum v této oblasti bude přínosný jak 
pro EU, tak pro rozvojové země a je v souladu s vnější politikou EU.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lepší pochopení faktorů ovlivňujících 
zdraví je nezbytné k poskytnutí důkazů pro 

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

účinnou propagaci zdraví a prevenci 
nemocí a umožní rovněž vypracování 
komplexních ukazatelů zdraví a dobrých 
životních podmínek v Unii i po celém 
světě. Prostudovány budou faktory 
související s chováním (včetně životního 
stylu), socioekonomické a genetické 
rizikové faktory v nejširším smyslu. 
Koncepce budou zahrnovat dlouhodobou 
kohortovou studii a spojení s údaji 
získanými z biobank, výzkumu oblastí 
s příponou “-omika” a jinými metodami. 

Or. en

Odůvodnění

Nemoci postihují obyvatele bez ohledu na hranice. Výzkumné činnosti EU a konkrétně 
činnosti prováděné v rámci mezinárodní spolupráce budou prospěšné nejen Unii, ale lidem 
na celém světě.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lepší pochopení životního prostředí jako 
faktoru ovlivňujícího zdraví bude 
vyžadovat zejména integrované 
molekulární biologické, epidemiologické
a toxikologické koncepce k ověření vztahů 
mezi zdravím a životním prostředím, 
včetně studií týkajících se mechanismu 
působení chemických látek, kombinované 
expozice znečištění a jiným zátěžovým 
faktorům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem, integrované 
toxikologické zkoušky a rovněž alternativy 
testování na zvířatech. Jsou zapotřebí 
inovativní přístupy k posuzování expozice 
využívající biomarkery nové generace 
založené na oblastech s příponou „-
omika“ a epigenetice, biomonitorování 
člověka, posouzení osobní expozice 
a modelování za účelem pochopení 

vypouští se
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kombinované, kumulativní a nově 
vznikající expozice se začleněním 
sociálně-ekonomických faktorů a faktorů 
souvisejících s chováním. Podporovány 
budou rovněž lepší vazby 
s environmentálními údaji s využitím 
zdokonalených informačních systémů.

Or. en

Odůvodnění
Nemoci postihují obyvatele bez ohledu na hranice. Výzkumné činnosti EU a konkrétně 
činnosti prováděné v rámci mezinárodní spolupráce budou prospěšné nejen Unii, ale lidem 
na celém světě.

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 1.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1a. Environmentální zdraví
Lepší pochopení environmentálních 
faktorů ovlivňujících zdraví a 
mechanismů zprostředkování je nezbytné 
k poskytnutí důkazů pro účinné strategie 
na ochranu zdraví a k vývoji unijních 
programů a politik. Měly by se stanovit 
ukazatele environmentálního zdraví, které 
mohou doplnit jiné v současnosti vyvíjené 
ukazovatele zdraví. Budou se zkoumat 
environmentální faktory včetně změny 
klimatu a zaměstnanosti. Koncepce budou 
zahrnovat krátkodobé studie osob a 
dlouhodobé skupinové studie a jejich 
spojení s údaji získanými 
z environmentálních databází a biobank, 
výzkumu oblastí s příponou “-omika” 
a jinými metodami.
Lepší pochopení životního prostředí jako 
klíčového faktoru ovlivňujícího zdraví v 
průběhu celého života od prenatálního 
období a dětství až po stáří si bude 
vyžadovat zejména integrované 
molekulární biologické hodnocení a 
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hodnocení expozice, epidemiologické a 
toxikologické koncepce k ověření vztahů 
mezi zdravím a životním prostředím. V 
rámci studií environmentálního zdraví by 
se měli zkoumat chemické látky a režimy 
působení chemických látek, kombinované 
vystavení znečištění a jiným zátěžovým 
faktorům souvisejícím se životním 
prostředím a klimatem (včetně znečištění 
vzduchu, kontaminace vody a půdy, 
hluku, teploty, lehkého znečištění, záření, 
kontaminace potravin a umělých 
nanočástic) a výhody (včetně zelených 
ploch, alternativní dopravy a plánování 
měst), stejně jako alternativy testování na 
zvířatech. Jsou zapotřebí inovativní 
přístupy k posuzování expozice využívající 
biomarkery nové generace založené na 
oblastech s příponou „-omika“ 
a epigenetice, biomonitorování člověka, 
posouzení osobní expozice a modelování 
za účelem pochopení kombinované, 
kumulativní a nově vznikající expozice a 
jejich vliv na zdraví se začleněním 
sociálně-ekonomických faktorů a faktorů 
souvisejících s chováním. Budou se 
rovněž zlepšovat vazby mezi zdravotními 
problémy a environmentálními údaji s 
využitím zdokonalených informačních 
systémů.
Takto lze posoudit stávající a plánované 
politiky a programy a podpořit 
prostřednictvím politik environmentální 
aspekty zdraví. Zlepšení 
environmentálních opatření je možné 
vyvinout a posoudit s cílem zhodnotit 
jejich dopad na zdraví a dobré životní 
podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III– bod 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. Zvláště by
se měly podporovat projekty v oblasti 
translačního výzkumu zaměřené na 
rychlejší a účinnější využívání 
laboratorních výsledků v lékařské praxi, 
zejména těch oblastí, jež se vyznačují 
vysokými a nesplněnými potřebami, jako 
je např. hematologie / onkologie a vzácné 
nemoci.

Or. en

Odůvodnění

Translační výzkum, který je založen na nonsekvenčním přístupu, přispěje k tomu, aby se 
základní výsledky výzkumu uplatňovaly v lékařské praxi dříve a účinnějším způsobem a aby se 
dosáhly lepší výsledky v oblasti zdravotní péče. Vyžaduje to neustálou součinnost mezi 
výsledky výzkumu v laboratořích a na klinikách a ve všech fázích vývoje léku. Zaměření na 
translační výzkum je zvláště nezbytný v oblasti komplexních nemocí s vysokou potřebou 
veřejného zdraví, jako jsou např. hematologie / onkologie a vzácné nemoci.

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 1.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.5. Rozvoj lepších preventivních
očkovacích látek 

1.5. Rozvoj lepších preventivních nástrojů

Jsou zapotřebí účinnější preventivní 
očkovací látky (nebo alternativní 
preventivní intervence) a programy 
očkování založené na důkazech pro širší 

Jsou zapotřebí podporovat vývoj
účinnějších preventivních očkovacích látek 
a programy očkování založené na důkazech 
pro širší škálu nemocí včetně nemocí 
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škálu nemocí. To závisí na lepším 
pochopení nemoci a jejích jednotlivých 
stádií a následné epidemie a na provedení 
klinických zkoušek a souvisejících studií.

souvisejících s chudobou, jako jsou 
HIV/AIDS, tuberkulóza, malárie a 
zanedbávané nemoci. Taktéž je třeba 
využívat vědomosti o hlavních rizikových 
faktorech nemoci, jakožto i behaviorální 
vědu, s cílem vyvinout účinné strategie 
prevence zaměřené na tyto rizikové 
faktory a podporu zdravého životního 
stylu. V této souvislosti existují velké 
možnosti, pokud jde o snížení zátěže v 
důsledku chronických nemocí. To závisí 
na lepším pochopení nemoci a jejích 
jednotlivých stádií a následné epidemie a 
na provedení klinických zkoušek a 
souvisejících studií.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj účinných preventivních očkovacích látek na nemoci související s chudobou včetně 
HIV/AIDS představuje z hlediska nákladů nejefektivnější řešení na boj proti těmto chudobám, 
neboť očkovací látky budou pro zdravotnictví výhodnější než nepřetržitá léčba. Výzkum v této 
oblasti bude mít velké výhody jak pro obyvatelstvo EU, tak i pro lidi na celém světě postihnuté 
podobnými nemocemi, a měl by se podporovat.

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 1.6

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 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. V této souvislosti 
se bude podporovat mimo jiné i další vývoj 
lékařských zobrazovacích metod. 
Pozornost se bude věnovat i ochraně 
pacientů před vlivy záření.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 1.8

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
stratifikované a individualizované 
lékařství a zajistit dostupnost léků a léčby 
pro co nejvíce nemocí; vyvíjet lepší 
lékařské a pomocné přístroje a systémy; 
zlepšit paliativní léčbu; zachovat a zlepšit
naši schopnost bojovat proti nakažlivým, 
vzácným nemocem, nemocem 
souvisejícím s chudobou, zanedbávaným,
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.

Or. en

Odůvodnění

Nemoci související s chudobou nejsou pouze problémem chudých zemí, ale i některých oblastí 
EU, v nichž se vyskytuje vysoké procento případů tuberkulózy, HIV/AIDS, malárie nebo 
spalniček. Vytvoření náležitých nástrojů určených k mapování těchto nemocí a boji proti nim 
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by proto mělo být prioritou programu Horizont 2020. 

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 1.12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.12a. Reprodukční zdraví
Je zapotřebí výzkumu za účelem rozvoje 
účinnější politiky prevence, diagnostiky a 
řízení poruch reprodukčního zdraví.  
Výzkum bude zacílen na oblasti, jako jsou 
příčiny neplodnosti, včetně fetálních 
příčin neplodnosti, a jiné poruchy 
reprodukčního zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu splnění úkolů evropské zdravotní 
péče pro budoucnost a zajištění výše 
uvedených cílů by měla Unie vyčlenit 
finanční prostředky na výzkumné a 
inovační činnosti v této oblasti. V této 
souvislosti by se mělo na tuto 
společenskou oblast vyčlenit 
přinejmenším 12 % z celkového rozpočtu 
pro tento program.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 2 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ZAJIŠŤOVÁNÍ POTRAVIN, 
UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, 
MOŘSKÝ A NÁMOŘNÍ VÝZKUM 
A BIOHOSPODÁŘSTVÍ

BEZPEČNOST POTRAVIN A 
ZAJIŠŤOVÁNÍ POTRAVIN, 
UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, 
MOŘSKÉ PROSTŘEDÍ A 
BIOHOSPODÁŘSTVÍ

Or. en

Odůvodnění
Jedná se o upřesnění, že se tato otázka zabývá i bezpečností potravin, nejenom zajišťováním 
potravin, což by mělo spíše restriktivní charakter. Totéž platí v případě pojmu „mořské
prostředí“, který je širší, než původní znění. 

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 2.2

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 
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 

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, a to prostřednictvím 
interdisciplinárního přístupu, jež zapojí 
různé subjekty, zejména zemědělce a MSP 
v zemědělsko-potravinářském odvětví, 
podniky vyvíjející technologie a odborníky 
na životní prostředí, 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 
s nemocemi souvisejícími s potravinami 
a stravou, a to propagováním přechodu na 
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potravinového odpadu o 50 % do 
roku 2030.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 2.2.2

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 podpořeny 
činnosti poskytující vědomosií, jichž je 
třeba k přeformulování potravinářských 
receptů s cílem prosazování zdravé stravy.
Budou určena řešení a inovace v oblasti 
stravování, které povedou k zlepšení zdraví 
a životních podmínek. To zahrnuje rovněž 
rozvoj způsobů stravování, které 
odpovídají zdravotním a stravovacím 
potřebám jednotlivce. Pozornost se bude 
věnovat průzkumu výživy kojenců před 
narozením a po narození, jakožto i po 
dobu dětství, který umožní lépe pochopit 
účinky výživy na jejich vývoj a zdraví. 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 
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povedou k větší důvěře spotřebitelů a jejich 
ochraně v Evropě. Lepší normy 
bezpečnosti potravin v celosvětovém 
měřítku pomohou rovněž posílit 
konkurenceschopnost evropského 
potravinářského průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje energie a spotřební zvyklosti 
v evropském průmyslu, dopravě, u budov 
a měst jsou velkou měrou neudržitelné, což 
vede k značným environmentálním 
a klimatickým dopadům. Výstavba budov 
s téměř nulovými emisemi, rozvoj vysoce 
účinných výrobních odvětví a hromadné 
zavádění energeticky účinných koncepcí ze 
strany podniků, jednotlivců, komunit 
a měst bude vyžadovat nejen technologický 
pokrok, nýbrž rovněž netechnologická 
řešení, jako jsou nové poradenské 
a finanční služby a služby v oblasti řízení 
poptávky. Takto může energetická účinnost
zajistit jeden z nákladově nejefektivnějších 
způsobů snižování spotřeby energie, a tím
zvýšit bezpečnost zásobování energií, snížit
environmentální a klimatické dopady
a posílit konkurenceschopnost.

Zdroje energie a spotřební zvyklosti 
v evropském průmyslu, dopravě, u budov 
a měst jsou velkou měrou neudržitelné, což 
vede k značným environmentálním 
a klimatickým dopadům. Výstavba budov 
s téměř nulovými emisemi, rozvoj vysoce 
účinných výrobních odvětví a hromadné 
zavádění energeticky účinných koncepcí ze 
strany podniků, jednotlivců, komunit 
a měst bude vyžadovat nejen technologický 
pokrok, nýbrž rovněž netechnologická 
řešení, jako jsou nové poradenské 
a finanční služby a služby v oblasti řízení 
poptávky. Takto energetická účinnost a 
obnovitelné zdroje energie zajistí jeden
z nákladově nejefektivnějších způsobů 
snižování spotřeby energie, a tím zvýší
bezpečnost zásobování energií, sníží
environmentální a klimatické dopady a
posílí konkurenceschopnost a současně 
zaručí hospodářský růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3.1.2.
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1.2. Uvolnění potenciálu účinných 
a obnovitelných systémů vytápění 
a chlazení

3.1.2. Uvolnění potenciálu účinných 
a obnovitelných systémů vytápění 
a chlazení

Značná část energie je v Unii spotřebována 
k vytápění nebo chlazení a vývoj 
nákladově efektivních a účinných 
technologií, způsobů integrace systémů, 
například propojení sítě se 
standardizovanými jazyky a službami, 
v této oblasti bude mít významný dopad na 
snižování spotřeby energie. To vyžaduje 
výzkum a demonstrace týkající se nových 
systémů a součástí pro průmyslové použití 
i pro použití v domácnostech, například při 
decentralizovaném a dálkovém zásobování 
teplou vodou, vytápění a chlazení. To by 
mělo zahrnovat různé technologie: sluneční 
energii, geotermální energii, biomasu, 
tepelná čerpadla, kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny atd. a splňovat požadavky 
na budovy a dálkové vytápění s téměř 
nulovou spotřebou energie. Je zapotřebí 
další průlom, zejména při akumulaci tepla 
z obnovitelných zdrojů energie a na 
podporu rozvoje a zavádění účinných 
kombinací hybridních systémů vytápění 
a chlazení pro centrální a decentralizované 
použití. 

Značná část energie je v Unii spotřebována 
k vytápění nebo chlazení a vývoj 
nákladově efektivních a účinných 
technologií, způsobů integrace systémů, 
například propojení sítě se 
standardizovanými jazyky a službami, 
v této oblasti bude mít významný dopad na 
snižování spotřeby energie. To vyžaduje 
výzkum a demonstrace týkající se nových 
systémů a součástí pro průmyslové použití, 
veřejný sektor i pro použití 
v domácnostech, například při 
decentralizovaném a dálkovém zásobování 
teplou vodou, vytápění a chlazení. To by 
mělo zahrnovat různé technologie: sluneční 
energii, fotovoltaickou energii,
geotermální energii, biomasu, tepelná 
čerpadla, kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny atd. a splňovat požadavky na 
budovy a dálkové vytápění s téměř 
nulovou spotřebou energie. Je zapotřebí 
další průlom, zejména při akumulaci tepla 
a elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů energie a na podporu rozvoje 
a zavádění účinných kombinací hybridních 
systémů vytápění a chlazení pro centrální 
a decentralizované použití. Je nezbytné 
pokračovat ve výzkumu vedoucímu 
ke zlepšování účinnosti fotovoltaických, 
solárních a termálních technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III– bod 5.1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stávající koncentrace CO2 v atmosféře 
jsou téměř o 40 % vyšší, než tomu bylo na 
počátku průmyslové revoluce a na nejvyšší 
úrovni za poslední 2 miliony let. Ke změně 
klimatu přispívají i jiné skleníkové plyny 
než CO2, které hrají stále důležitější úlohu.
Bez rozhodných opatření by změna klimatu 
mohla svět stát nejméně 5 % HDP ročně
a podle některých scénářů by mohla 
dosáhnout až 20 %. Naopak v případě 
včasných a účinných opatření by se 
náklady mohly snížit na přibližně 1 % HDP 
ročně. Dosažení cíle týkajícího se udržení 
oteplování pod 2 °C a zamezení nejhorším
dopadům změny klimatu bude vyžadovat, 
aby vyspělé země snížily do roku 2050 
emise skleníkových plynů o 80–95 % 
v porovnání s úrovněmi z roku 1990.

Stávající koncentrace CO2 v atmosféře 
jsou téměř o 40 % vyšší, než tomu bylo na 
počátku průmyslové revoluce a na nejvyšší 
úrovni za poslední 2 miliony let. Ke změně 
klimatu přispívají i jiné skleníkové plyny a 
částice než CO2, které hrají stále 
důležitější úlohu. Bez rozhodných opatření 
by změna klimatu mohla svět stát nejméně 
5 % HDP ročně a podle některých scénářů 
by mohla dosáhnout až 20 %. Naopak 
v případě včasných a účinných opatření by 
se náklady mohly snížit na přibližně 1 % 
HDP ročně. Dosažení cíle týkajícího se 
udržení oteplování pod 2 °C a zamezení 
nejhorším dopadům změny klimatu bude 
vyžadovat, aby vyspělé země snížily do 
roku 2050 emise skleníkových plynů o 80–
95 % v porovnání s úrovněmi z roku 1990.
Program Horizont 2020 by mohl přispět 
k tomu, že Unie překročí svůj cíl 
stanovený na 20 % rozpočtu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III– bod 5.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této činnosti je proto vypracovat 
a posoudit inovativní, nákladově efektivní 
a udržitelná opatření pro přizpůsobení se 
změně klimatu a zmírňování této změny se 
zaměřením se jak na emise CO2, tak i jiné 
skleníkové plyny než CO2 a se 
zdůrazněním technologických 
i netechnologických zelených řešení, a to 
opatřením důkazů pro informovaná, včasná 
a účinná opatření a vytvářením sítí 
s potřebnými pravomocemi.

Cílem této činnosti je proto vypracovat 
a posoudit inovativní, nákladově efektivní 
a udržitelná opatření pro přizpůsobení se 
změně klimatu a zmírňování této změny se 
zaměřením se jak na emise CO2, tak i jiné 
skleníkové plyny a částice než CO2 a se 
zdůrazněním technologických 
i netechnologických zelených řešení, a to 
opatřením důkazů pro informovaná, včasná 
a účinná opatření a vytvářením sítí 
s potřebnými pravomocemi.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5.1.1.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lepší pochopení příčin a vývoje změny 
klimatu a přesnější klimatické odhady jsou 
pro společnost zásadní, aby bylo možno 
chránit životy, statky a infrastruktury 
a zajistit účinné rozhodování. Je nezbytné 
dále zlepšit vědecké poznatky 
o klimatických faktorech, procesech, 
mechanismech a zpětné vazbě v souvislosti
s fungováním oceánů, suchozemských 
ekosystémů a atmosféry. Lepší klimatické 
odhady v příslušném časovém 
a prostorovém měřítku budou podpořeny 
vypracováním přesnějších scénářů 
a modelů, včetně plně spojených modelů 
zemského systému. 

Lepší pochopení příčin a vývoje změny 
klimatu a přesnější klimatické odhady jsou 
pro společnost zásadní, aby bylo možno 
chránit životy, statky a infrastruktury 
a zajistit účinné rozhodování. Je nezbytné 
dále zlepšit vědecké poznatky 
o klimatických faktorech, procesech, 
mechanismech a zpětné vazbě v souvislosti 
s fungováním oceánů, suchozemských 
ekosystémů a atmosféry. Lepší klimatické 
odhady v příslušném časovém 
a prostorovém měřítku budou podpořeny 
vypracováním přesnějších scénářů 
a modelů, včetně plně spojených modelů 
zemského systému. V souvislosti 
s klimatickými odhady je třeba vhodným 
způsobem řešit přetrvávající nejistoty 
v oblasti modelování na regionální 
úrovni, vzájemného působení klimatu a 
ozonu, spojení změny klimatu 
s extrémními jevy a riziky, jež jsou spojeny 
s náhlými změnami. Pro získání 
spolehlivějších scénářů a odhadů na 
nižších prostorových měřítcích by mělo 
být vyvinuto větší úsilí o rozvoj 
celoevropských superpočítačových 
zařízení pro výzkum změny klimatu.     

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5.1.3.



PA\900001CS.doc 27/34 PE487.909v01-00

CS

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. Kromě úvah o 
snižování emisí CO2 mohou nejrychlejší 
odezvu v oblasti klimatu přinést důrazná 
strategická opatření (např. omezení 
částečně fluorovaných uhlovodíků, 
elementárního uhlíku, troposférického 
ozonu či biosekvestrace uhlíku). Tato 
urychlená strategická opatření by 
se mohla uplatňovat co nejdříve 
a v rozmezí několika desetiletí by mohla 
přinést výsledky v oblasti 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III– bod 5.5 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapacity, technologie a datové 
infrastruktury pro dálkový průzkum
a monitorování Země musí navazovat na 
pokrok v oblasti IKT, vesmírných 
technologií a sítí, dálkového pozorování, 
nových in situ čidel, mobilních služeb, 
komunikačních sítí, participačních 
internetových nástrojů a na zdokonalenou 
výpočetní a modelovací infrastrukturu 
v zájmu nepřetržitého poskytování 
včasných a přesných informací, prognóz 
a odhadů. Bude se podporovat volný, 
otevřený a neomezený přístup 
k interoperabilním údajům a informacím 
a rovněž účinné uchovávání, řízení a šíření 
výsledků výzkumu.

Kapacity, technologie a datové 
infrastruktury pro dálkový průzkum
a monitorování Země musí navazovat na 
pokrok v oblasti IKT, vesmírných 
technologií a měřicích sítí (kombinace 
pozemních, leteckých a balonových 
měření dálkovými přístroji a novými čidly 
v terénu), mobilních služeb, 
komunikačních sítí, participačních 
internetových nástrojů a na zdokonalenou 
výpočetní a modelovací 
infrastrukturu v zájmu nepřetržitého 
poskytování včasných a přesných 
informací, prognóz a odhadů. Bude se 
podporovat volný, otevřený a neomezený 
přístup k interoperabilním údajům 
a informacím a rovněž účinné uchovávání, 
řízení a šíření výsledků výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III– bod 5.6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti zvýší zapojení Unie do 
mnohostranných procesů a iniciativ a její 
finanční příspěvek pro tyto procesy 
a iniciativy, jako je například Mezivládní 
panel pro změnu klimatu (IPCC), 
Mezivládní platforma pro biologickou 
rozmanitost a ekosystémové služby
(IPBES) a Skupina pro dálkový průzkum 
Země (GEO). Spolupráce s dalšími 
významnými poskytovateli financování 
výzkumu z veřejného a soukromého 
sektoru zlepší účinnost světového 
a evropského výzkumu a přispěje 

Výzkumné činnosti zvýší zapojení Unie do 
mnohostranných procesů a iniciativ, jako je 
například Mezivládní panel pro změnu 
klimatu (IPCC), Mezivládní platforma pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) a Skupina pro dálkový 
průzkum Země (GEO). Spolupráce 
s dalšími významnými poskytovateli 
financování výzkumu z veřejného 
a soukromého sektoru zlepší účinnost 
světového a evropského výzkumu 
a přispěje k celosvětovému řízení 
výzkumu.
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k celosvětovému řízení výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III– bod 5.6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vědecko-technická spolupráce přispěje ke 
globálnímu mechanismu pro technologie 
na základě Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu 
(UNFCCC) a usnadní rozvoj technologií, 
technologické inovace a přenos technologií 
na podporu přizpůsobení se změně klimatu 
a k snížení emisí skleníkových plynů. 

Vědecko-technická spolupráce přispěje ke 
globálnímu mechanismu pro technologie 
na základě Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu 
(UNFCCC) a usnadní rozvoj technologií, 
technologické inovace a přenos technologií 
na podporu přizpůsobení se změně klimatu 
a k snížení emisí skleníkových plynů. 
Spolupráce v oblasti vědy a technologií by 
měla taktéž zesnadnit součinnost mezi 
Kjótským a Montrealským protokolem 
v zájmu zlepšení možností politiky, např. 
v oblasti částečně fluorovaných 
uhlovodíků.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III– bod 5.6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je možné zřídit poradní síť ústavů za 
účelem zajištění nepřetržité analýzy 
vědecko-technického pokroku v Unii a 
v jejích hlavních partnerských zemích 
a regionech, včasného ověření tržních 
příležitostí pro nové environmentální 
technologie a postupy a prognóz týkajících 
se výzkumu a inovací a politiky.

Je možné zřídit poradní skupinu předních 
vědců za účelem zajištění nepřetržité 
analýzy vědecko-technického pokroku 
v Unii, včasného ověření tržních 
příležitostí pro nové environmentální 
technologie a postupy a prognóz týkajících 
se výzkumu a inovací a politiky.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část I – bod 1 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Počet výzkumných pracovníků 
z různých členských států, které získávají 
finanční prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Počet vynálezů uvedených na trh 

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Počet účastnických MSP

Or. en
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Pozměňovací návrh 42

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 1 – odrážka 1 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Přínos k růstu HDP Unie

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 1 – odrážka 1 d (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Počet vytvořených pracovních míst

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 2 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Počet MSP mezi příjemci

Or. en

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Přínos k růstu HDP Unie
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Pozměňovací návrh 46

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 3 – odrážka 1 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Počet vytvořených pracovních míst

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část III – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Publikace ve vysoce vlivných 
recenzovaných časopisech v oblasti 
různých společenských výzev

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část III – odst. 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Počet vynálezů uvedených na trh

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část III – odst. 2 – odrážka 2 b (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Počet účastnických MSP 

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část III – odst. 2 – odrážka 2 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Počet cílů dosažených v rámci iniciativy 
Unie inovací a cílů v oblasti účinného 
využívání zdrojů

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část III – odst. 2 – odrážka 2 d (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Přínos k růstu HDP Unie

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část III – odst. 2 – odrážka 2 e (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Počet vytvořených pracovních míst

Or. en
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