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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Podle sdělení Komise k Horizontu 2020 je cílem tohoto programu realizace stěžejních cílů 
Unie inovací, a to se zaměřením na současné společenské výzvy a na posílení vazeb mezi 
výzkumem prováděným zdola nahoru, shora dolů a komercializací. Mezi cíle patří i další 
zjednodušení a zvýšení účasti, pokud jde o malé a střední podniky. Mnohé společenské výzvy 
spadají do oblasti působnosti výboru ENVI, jako například problematika klimatu, účinné 
využívání zdrojů, čistá energie a doprava, zdraví a bezpečnost potravin. Navrhovatel 
s potěšením vítá návrhy Komise, avšak rád by položil větší důraz na některá z témat, kterých 
se tyto návrhy týkají.
Navrhovatel uvážil, že v rámci tohoto stanoviska nejlépe dosáhne dalšího posílení priorit 
výboru ENVI, pokud zaujme ucelený přístup. Tato první zpráva by rovněž měla být chápána 
jako úvod k diskuzi o tomto komplexním programu, jenž má klíčový význam pro zvýšení 
udržitelného a ekologického hospodářského růstu v Evropské unii a zároveň pro propagaci 
zdravé společnosti. 

Stanovisko se především soustředí na společenské výzvy a je zaměřeno na posílení určitých 
aspektů oblasti zdraví, bezpečnosti potravin, problematiky klimatu a životního prostředí.

Zdraví 
Nadále by měl být podporován výzkum kmenových buněk, jenž zkoumá existující alternativy 
embryonálních kmenových buněk, a to vzhledem k vysoké přidané hodnotě, kterou přináší 
v oblasti inovativních metod léčby, například v regenerativním lékařství. V rámci toho 
výzkumu by zároveň měly být zohledňovány obavy etického rázu. Zvláštní pozornost by také 
měla být zaměřena na výzkum a inovace v oblasti léčby nemocí. Měla by se zvýšit veřejná 
podpora výzkumu a vývoje v oblasti infekcí a vzácných onemocnění a mělo by se podporovat 
sdílení znalostí. Potřeby pacientů by měly být hybnou silou inovací v oblasti zdraví 
a financování výzkumu a vývoje. Řádně financovány by navíc měly být výzkum a vývoj 
a inovace v oblasti environmentálního zdraví. 

Bezpečnost potravin
Navrhuje se, aby byl koncept společenských výzev týkajících se bezpečnosti potravin rozšířen 
tak, aby zahrnoval veškeré aspekty bezpečnosti potravin.  

Problematika klimatu a životního prostředí 
Rovnováha mezi ekonomickými, společenskými a environmentálními aspekty výzkumu 
a inovací by měla být pravidelně a účinně monitorována. Je třeba posílit podporu 
poskytovanou v oblasti obnovitelných energií. Pokud zlepšíme účinnost obnovitelných 
energií, můžeme zvýšit jejich ekonomickou přitažlivost, a zároveň tak podnikneme kroky 
proti změně klimatu, snížíme svou závislost na fosilních palivech a podpoříme nízkouhlíkové 
hospodářství.  

Horizont 2020 je klíčovým programem, který by Evropské unii mohl být nápomocen při 
dalším snižování emisí plynů a částic, jež mají škodlivý vliv na životní prostředí a zdraví, aniž 
by kladl jakoukoli zátěž na průmyslová odvětví či členské státy. 

Horizontální aspekty 
Je třeba, aby cíle stěžejních iniciativ Unie inovací a účinného výzkumu byly více propojeny 
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s programem Horizont 2020. Toto stanovisko proto takové propojení obsahuje. V zájmu 
maximálního využití výhod plynoucích z projektů vývoje a výzkumu a inovačních projektů 
v celé EU je nutné, aby byla přísně monitorována doplňkovost programu Horizont 2020 
vzhledem k ostatním unijním a vnitrostátním fondům. Zpráva také navíc obsahuje návrh na 
další zvýšení účasti MSP, jež může být hybnou silou ekologického a udržitelného 
hospodářského růstu. Ve zprávě je rovněž zmíněn jeden významný aspekt ukazatelů 
výkonnosti, pomocí nichž je monitorována realizace cílů programu Horizont 2020. 
Další pozměňovací návrhy, týkající se rozdělení rozpočtů na výzkum, cílů inovačního řetězce 
a zjednodušení, budou předloženy až po pozdější diskuzi výboru ENVI o 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 nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Evropská komise výslovně 
nepodněcuje k používání lidských 
embryonálních kmenových buněk. 
Případné použití lidských kmenových 
buněk, ať už se jedná o buňky dospělých 
jedinců nebo o buňky embryonální, závisí 
na posouzení vědců s ohledem na cíle, 
kterých chtějí dosáhnout, a podléhá 
přísnému etickému přezkumu. Projekty 
zahrnující použití lidských embryonálních 
kmenových buněk, které nezískaly 
nezbytná schválení od členských států, by 
neměly být financovány. Neměla by být 
financována žádná činnost, která je 
zakázána ve všech členských státech. 
Činnost, která je zakázána v některém 
členském státě, by neměla být v tomto 
členském státě financována.

(25) Terapie používající kmenové buňky 
v některých případech prokázaly svou 
přidanou hodnotu, zejména v 
regenerativním lékařství. Unie by proto 
měla takový výzkum nadále podporovat.
Evropská komise však bere na vědomí 
obavy etického rázu, které výzkum 
lidských embryonálních kmenových 
buněk vyvolává, a výslovně nepodněcuje 
k jejich používání. Případné použití 
lidských kmenových buněk, ať už se jedná 
o buňky dospělých jedinců nebo o buňky 
embryonální, závisí na posouzení vědců 
s ohledem na cíle, kterých chtějí 
dosáhnout, a podléhá přísnému etickému 
přezkumu. Projekty zahrnující použití 
lidských embryonálních kmenových 
buněk, které nezískaly nezbytná schválení 
od členských států, by neměly být 
financovány. Mohlo by být nicméně 
užitečné prozkoumat existující alternativy 
výzkumu lidských embryonálních 
kmenových buněk, zejména kmenové 
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buňky z pupečníkové krve a indukované 
pluripotentní kmenové buňky.

Or. en

Odůvodnění

Terapie zakládající se na kmenových buňkách představují obrovskou příležitost pro 
regenerativní lékařství a pro léčbu určitých závažných chorob, jako například cukrovky či 
dokonce rakoviny. Indukované pluripotentní kmenové buňky a kmenové buňky získané 
z pupečníkové krve by mohly představovat slibnou alternativu k výzkumu embryonálních 
kmenových buněk, jenž je kontroverzní z etického hlediska. Tyto dvě alternativní možnosti by 
proto neměly být zavrženy.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Program Horizont 2020 podpoří 
výzkumné činnosti s cílem přispět 
k vědeckému pokroku při současném 
plném dodržování různých bioetických 
pravidel, která existují na vnitrostátní 
úrovni. Proto by neměla být financována 
žádná činnost, která je zakázána ve všech 
členských státech. Činnost, která je 
zakázána v některém členském státě, by 
neměla být v tomto členském státě 
financována.

Or. en

Odůvodnění

Tato ustanovení by se měla uplatnit v případě jakéhokoli typu výzkumné činnosti, nejen 
výzkumu kmenových buněk.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci.

(26) Za účelem dosažení co největšího 
dopadu by měl program Horizont 2020 
rozvinout těsnou součinnost s dalšími 
programy Unie v oblastech, jako je zdraví, 
vzdělávání, vesmír, životní prostředí, 
konkurenceschopnost a MSP, vnitřní 
bezpečnost, kultura a média, a s fondy 
politiky soudržnosti a s politikou rozvoje 
venkova, které mohou konkrétně přispět 
k posílení výzkumných a inovačních 
schopností na vnitrostátní a regionální 
úrovni v rámci strategií pro inteligentní 
specializaci. Navíc by měla být zajištěna 
doplňkovost programu Horizont 2020 
vzhledem k programům financovaným na 
vnitrostátní úrovni. Tuto doplňkovost by 
rovněž měl zohlednit Evropský účetní 
dvůr při hodnocení provádění programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 hraje zásadní 
úlohu při realizaci strategie Evropa 2020 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění tím, že vytváří 
společný strategický rámec pro financování 
výzkumu a inovací ze strany Unie, a tedy 
působí jako prostředek k co největšímu 
využití soukromých investic, vytvoření 
nových pracovních příležitostí a zajištění 
dlouhodobého udržitelného růstu a 

Program Horizont 2020 hraje zásadní 
úlohu při realizaci strategie Evropa 2020
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění a jejích stěžejních 
iniciativ Unie inovací a Evropa účinněji 
využívající zdroje tím, že vytváří společný 
strategický rámec pro financování 
výzkumu a inovací ze strany Unie, a tedy 
působí jako prostředek k co největšímu 
využití soukromých investic, podpoře 
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konkurenceschopnosti Evropy. růstu malých a středních podniků, 
vytvoření nových pracovních příležitostí, 
vzniku většího počtu inovací na základě 
výzkumu a zajištění dlouhodobého 
udržitelného růstu a konkurenceschopnosti 
Evropy pomocí jejího vedoucího 
postavení, pokud jde o účinné využívání 
zdrojů a energií a nízkouhlíkové 
hospodářství. 

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program Horizont 2020 přispěje 
k vybudování hospodářství založeného na 
znalostech a inovacích v celé Unii 
prostřednictvím získání dostatečného 
dalšího financování výzkumu, vývoje a 
inovací. Tímto způsobem podpoří 
provádění strategie Evropa 2020 a dalších 
politik Unie a také uskutečnění a fungování 
Evropského výzkumného prostoru (dále 
jen „EVP“). Příslušné ukazatele výkonnosti 
jsou uvedeny v úvodu k příloze I.

1. Program Horizont 2020 přispěje 
k hospodářskému růstu vybudováním 
nízkouhlíkového hospodářství účinně 
využívajícího zdroje a založeného na 
znalostech a inovacích v celé Unii 
prostřednictvím získání dostatečného 
dalšího financování výzkumu, vývoje a 
inovací. Tímto způsobem podpoří 
provádění strategie Evropa 2020 a jejích 
stěžejních iniciativ Unie inovací a Evropa 
účinněji využívající zdroje a dalších politik 
Unie a také uskutečnění a fungování 
Evropského výzkumného prostoru (dále 
jen „EVP“). Příslušné ukazatele výkonnosti 
jsou uvedeny v úvodu k příloze I.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výzkum lidských dospělých a 
embryonálních kmenových buněk může 
být financován, a to v závislosti na 
obsahu vědeckého návrhu i na právním 
rámci daných členských států. 
Financování se neposkytne na výzkumné 
činnosti, které jsou zakázané ve všech 
členských státech. V členském státě se 
nefinancuje žádná činnost, která je v něm 
zakázána.

4. Podporují se výzkumné činnosti, jejichž 
cílem je vytvořit a vylepšit terapie 
využívající lidské kmenové buňky. Na
výzkum lidských dospělých a 
embryonálních kmenových buněk mohou 
být poskytovány finanční prostředky, a to 
v závislosti na právním rámci daných 
členských států. Zejména se podporuje 
výzkum kmenových buněk z pupečníkové 
krve a indukovaných pluripotentních 
kmenových buněk jako alternativa 
embryonálních kmenových buněk.

Or. en

Odůvodnění

Terapie zakládající se na kmenových buňkách představují obrovskou příležitost pro 
regenerativní lékařství a pro léčbu určitých závažných chorob, jako například cukrovky či 
dokonce rakoviny. Indukované pluripotentní kmenové buňky a kmenové buňky získané 
z pupečníkové krve by mohly představovat slibnou alternativu k výzkumu embryonálních 
kmenových buněk, jenž je kontroverzní z etického hlediska. Tyto dvě alternativní možnosti by 
proto neměly být zavrženy.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Financování se neposkytne na 
výzkumné činnosti, které jsou ve všech 
členských státech zakázané. Činnost, 
která je zakázána v některém členském 
státě, nesmí být v tomto členském státě 
financována.

Or. en
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Odůvodnění

Terapie zakládající se na kmenových buňkách představují obrovskou příležitost pro 
regenerativní lékařství a pro léčbu určitých závažných chorob, jako například cukrovky či 
dokonce rakoviny. Indukované pluripotentní kmenové buňky a kmenové buňky získané 
z pupečníkové krve by mohly představovat slibnou alternativu k výzkumu embryonálních 
kmenových buněk, jenž je kontroverzní z etického hlediska. Tyto dvě alternativní možnosti by 
proto neměly být zavrženy.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doplňkovost vzhledem k dalším 
programům Unie

Doplňkovost vzhledem k dalším 
programům Unie a vnitrostátním 
programům

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 se provede 
způsobem, který doplňuje ostatní programy 
financování Unie včetně strukturálních 
fondů.

Program Horizont 2020 se provede 
způsobem, který doplňuje ostatní programy 
v oblasti financování na úrovni Unie a 
vnitrostátní úrovni včetně sdíleně řízených 
fondů, jako jsou strukturální fondy a 
Fond soudržnosti. Komise za tímto účelem 
vytvoří vhodné nástroje pro posouzení 
doplňkovosti. Zásadu doplňkovosti rovněž 
zohlední Evropský účetní dvůr při 
hodnocení provádění programu Horizont 
2020 ve své každoroční zprávě k udělení 
absolutoria, kterou předkládá 
Evropskému parlamentu.

Or. en
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Odůvodnění

Aby se zajistila efektivnost prostředků, které Unie vynakládá na výzkum a inovace, a přestože 
je součinnost s ostatními programy Unie vítaná a žádoucí, mělo by se zajištěním lepší 
koordinace mezi zmíněnými programy a programem Horizont 2020 předejít zdvojení činností.
Komise by proto tuto koordinaci měla zajistit v procesu provádění.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předpokládá se, že integrovaný přístup 
popsaný v odstavcích 1 a 2 povede k tomu, 
že na MSP bude směřovat přibližně 15 %
celkového spojeného rozpočtu na 
specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“.

3. Předpokládá se, že integrovaný přístup 
popsaný v odstavcích 1 a 2 povede k tomu, 
že na MSP bude směřovat přibližně 20 %
celkového spojeného rozpočtu na 
specifický cíl „vedoucí postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích“ a na prioritu „společenské 
výzvy“.

Or. en

Odůvodnění

Malé a střední podniky jsou subjekty, které nejvíce potřebují podporu při financování svých 
inovačních činností. Právě pro ně by proto měl být vyčleněn větší podíl rozpočtových 
prostředků.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora cílů vnější a rozvojové politiky 
Unie a doplňování vnějších a rozvojových 
programů. 

c) podpora cílů vnější a rozvojové politiky 
Unie a doplňování vnějších a rozvojových 
programů a přispívání k mezinárodním 
závazkům, jako je například dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise každoročně sleduje provádění 
programu Horizont 2020 a jeho zvláštních 
programů, jakož i činností Evropského
inovačního a technologického institutu. 
Sledování zahrnuje informace o 
průřezových tématech, jako jsou 
udržitelnost a změna klimatu, včetně 
informací o výši výdajů souvisejících s 
klimatem.

1. Komise každoročně sleduje provádění 
programu Horizont 2020 a jeho zvláštních 
programů, jakož i činností Evropského 
inovačního a technologického institutu. 
Sledování zahrnuje informace o 
průřezových tématech, jako jsou 
udržitelnost, účinné využívání zdrojů a 
změna klimatu, včetně informací o výši 
výdajů souvisejících s klimatem.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Má-li se v budoucnu Unie stát
takovým prostředím, které nabídne 
skutečný nárůst prosperity a vyšší kvalitu 
života, bude třeba při provádění programu 
Horizont 2020 pravidelně a účinně 
monitorovat rovnováhu mezi 
hospodářskými, společenskými a 
environmentálními aspekty. Za tím 
účelem Komise v předstihu vytvoří 
přehledný a transparentní mechanismus 
takového monitorování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise podává zprávy o výsledcích 
tohoto sledování a šíří tyto výsledky.

2. Komise každoročně podává zprávy o 
výsledcích tohoto sledování a šíří tyto 
výsledky, a předává je mimo jiné i 
Parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 1.3.3 d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Materiály pro zvýšení účinnosti 
obnovitelných energií.
Vyvíjení nových produktů a aplikací, jež 
zvyšují účinnost obnovitelných energií, 
jako je fotovoltaická, solární a termální 
energie a energie vyrobená větrnými 
turbínami. 

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 2.3 – písm. a – odst. 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zacílenou složku, zaměřující se na 
politiky a klíčová odvětví, která jsou 
zásadní pro řešení společenských výzev, 
posílení konkurenceschopnosti, podporu 
udržitelného, nízkouhlíkového růstu 

2) zacílenou složku, zaměřující se na 
politiky a klíčová odvětví, která jsou 
zásadní pro řešení společenských výzev, 
posílení konkurenceschopnosti, podporu 
udržitelného, nízkouhlíkového růstu 
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podporujícího začlenění a poskytování 
environmentálních a dalších veřejných 
statků. Tato složka Unii pomůže řešit ty 
aspekty cílů odvětvových politik, které 
souvisejí s výzkumem a inovacemi.

podporujícího začlenění, podporu 
obnovitelných energií a poskytování 
environmentálních a dalších veřejných 
statků. Tato složka Unii pomůže řešit ty 
aspekty cílů odvětvových politik, které 
souvisejí s výzkumem a inovacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší, přičemž se očekává, že 
počet Evropanů starších 65 let se do roku 
2060 téměř zdvojnásobí z 85 milionů 
v roce 2008 na 151 milionů a počet osob 
starších 80 let vzroste ve stejném období 
z 22 na 61 milionů. Snížení nebo omezení 
nárůstu těchto nákladů tak, aby se nestaly 
neudržitelnými, závisí částečně na zajištění 
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek všech, a tedy na účinné 
prevenci, léčbě a zvládání nemocí a 
zdravotních postižení. Členské státy 
v současné době vydávají příliš málo 
prostředků na prevenci a soustředí výdaje 
na léčbu. Tento přístup brání snižování 
zátěže způsobené nemocemi, a tedy i 
snižování výdajů na léčbu nemocí, a 
způsobuje hospodářské ztráty společnosti 
jako celku. Zajištění udržitelnosti systémů 
zdravotní a sociální péče vyžaduje přístup 
zohledňující dlouhodobé výhody, pokud 
jde o úspory a dobré životní podmínky, 
které skýtá poskytování výraznější 
podpory výzkumu, jehož cílem je rozvoj 
účinných nástrojů prevence.
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Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Infekční nemoci (např. HIV/AIDS, 
tuberkulóza, malárie a zanedbávané 
nemoci) představují problém pro celý svět, 
protože se ze 41 % podílejí na 1,5 miliardě 
ztracených let zdravého života na celém 
světě, z toho 8 % v Evropě. Obnovený 
výskyt starých infekčních chorob včetně 
tuberkulózy v evropském regionu a 
zvýšený výskyt chorob, jimž lze předcházet 
očkováním, v rozvinutých zemích 
dokazuje, že je třeba k této problematice 
zaujmout komplexní přístup a zajistit 
výzkumu a vývoji větší financování 
z veřejných zdrojů. Je rovněž nutné se 
připravit na nové epidemie a hrozbu 
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narůstající antimikrobiální rezistence.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1.1. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Vzácná onemocnění představují pro 
EU a členské státy stále obrovskou výzvu. 
V celé EU existuje 6 000 až 8 000 
vzácných onemocnění, která postihují 
přibližně 30 milionů osob. Stále nám 
chybí příslušné vědecké poznatky a 
odborné znalosti, na jejichž základě by 
bylo možné pro pacienty trpící vzácnými 
onemocněními vyvinout inovativní a 
účinnější terapie. Pro většinu těchto 
pacientů tak v současnosti existuje jen 
několik málo možností léčby nebo pro ně 
neexistuje léčba žádná. Evropská podpora 
spolupráce zajistí, aby znalosti mohly být 
sdíleny a zdroje slučovány co 
nejefektivněji s cílem účinně řešit problém 
vzácných onemocnění v celé EU.

Or. en

Odůvodnění

Komise stanovila v souvislosti s mezinárodním konsorciem pro vzácná onemocnění cíl 
spočívající ve vývoji 200 nových terapií. V důsledku omezeného počtu pacientů trpících 
jednotlivými chorobami je však atraktivita výzkumu a vývoje léčivých přípravků pro vzácná 
onemocnění z ekonomického hlediska také nižší. Financování z veřejných zdrojů by tak 
pomohlo odstranit neochotu v souvislosti s podporou tohoto výzkumu a bylo by katalyzátorem 
soukromých investic. Kooperativní výzkum má zásadní význam pro zajištění toho, aby 
omezené znalosti, jež se daří získat, mohly být sdíleny a zdroje slučovány co nejefektivněji 
s cílem účinně řešit problém vzácných onemocnění v celé EU.
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Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nemoci a zdravotní postižení se 
nezastavují na státních hranicích. 
Jednotlivé členské státy často nedisponují 
potřebnými zdroji, aby mohly co 
nejúčinněji reagovat. Vhodná reakce na 
evropské úrovni v oblasti výzkumu a 
inovací podporovaná příslušným 
finančním závazkem může a měla by 
významným způsobem přispět k řešení 
těchto problémů, zajistit lepší zdraví a 
dobré životní podmínky pro všechny a 
postavit Evropu na vedoucí pozici na 
rychle se rozrůstajících světových trzích, 
pokud jde o inovace v oblasti zdraví a 
dobrých životních podmínek. 

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

dlouhodobou a koordinovanou podporou 
spolupráce mezi víceoborovými a 
víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni, a to nejen na úrovni Unie, ale i na 
celosvětové úrovni, a podporou 
kupříkladu kapacity výzkumu a vývoje 
v endemických oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Úspěšné snahy o prevenci, zvládání, léčbu 
a vyléčení onemocnění, zdravotních 
postižení a snížené funkčnosti mají oporu 
v lepších znalostech získaných v rámci 
biomedicínského výzkumu a týkajících se 
molekulárních aspektů onemocnění, 
základním porozumění jejich determinant a 
příčin, procesů a dopadů, stejně tak jako 
faktorů, které představují základ dobrého 
zdraví a životní pohody. Rozvoj 
stratifikované a personalizované medicíny 
na základě výsledků biomedicínského 
výzkumu je mocným nástrojem pro 
poskytování léčby, která je přizpůsobená 
genetické výbavě pacienta a danému typu 
onemocnění, a je tedy i prostředkem ke 
zlepšení účinnosti péče a šetření 
prostředků, které by jinak byly ve 
zdravotnických systémech zbytečně 
vynakládány. Rovněž je nezbytný účinný 
sběr a sdílení údajů a propojení těchto 
údajů s rozsáhlými kohortovými studiemi, 
stejně jako včasné převádění výsledků 
výzkumu na klinickou úroveň, zejména
prostřednictvím provádění klinických 
zkoušek. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 
souvisejících s životním prostředím, 
klimatem a chudobou), zlepšení podpory 
zdraví a prevence nemocí; chápání 
onemocnění a zlepšení diagnostiky; rozvoj 
efektivních screeningových programů a 
zlepšení posouzení vnímavosti k nemocím; 
zlepšení dohledu a připravenosti; vývoj 
lepších preventivních očkovacích látek; 
používání medicíny in silico za účelem 
lepšího zvládání a předvídání onemocnění;
zlepšení léčby onemocnění s důrazem 
kladeným na rozvoj 
stratifikované/personalizované medicíny a 
vyvíjení léčivých přípravků pro vzácná 
onemocnění; včasnější a účinnější přenos 
znalostí vycházejících ze základního 
výzkumu do klinické praxe a rozšiřitelných 
inovativních akcí, a to podporou vysoce 
kvalitního translačního výzkumu; využití 
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efektivity a účinnosti zdravotnických 
systémů a snížení nerovností 
prostřednictvím rozhodování založeného 
na důkazech a šíření osvědčených postupů 
a inovační technologie a přístupy. 

pokročilých řešení v oblasti informačních 
technologií ke zlepšení sběru, sdílení, 
srovnávání a využívání zdravotních údajů; 
podpora aktivního stárnutí, nezávislého a 
asistovaného žití; zlepšení paliativního 
lékařství, lepší reprodukční zdraví, 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod na podporu tvorby politik 
a regulačních potřeb a optimalizace 
efektivity a účinnosti zdravotnických 
systémů, mimo jiné vytvořením a širším 
uplatňováním řešení v oblasti 
elektronického zdravotnictví (e-health), a 
snížení nerovností prostřednictvím 
rozhodování založeného na důkazech a 
šíření osvědčených postupů a inovační 
technologie a přístupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. S ohledem na závažné a z velké části 
nezvratné změny významných součástí 
klimatického systému Země je zapotřebí 
uvážit všechny příčiny globálního 
oteplování a veškeré možnosti, jak tento 
proces zmírnit. Kromě úvah o snižování 
emisí CO2 mohou nejrychlejší odezvu v 
oblasti klimatu, a to v rozmezí desetiletí 
nebo i dříve, přinést urychlená strategická 
opatření (např. omezení 
hydrofluoruhlovodíků, elementárního 
uhlíku, troposférického ozonu či 
biosekvestrace uhlíku).

Or. en
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Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Pro řešení výzev budoucnosti 
evropského systému zdravotní péče a 
zajištění výše zmíněných cílů by na 
výzkum a inovace v této oblasti měly být 
vyčleněny příslušné finanční prostředky 
Unie. Za tímto účelem by mělo být na tuto 
společenskou výzvu vyčleněno alespoň 
12 % celkového rozpočtu programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3.3. – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Obnovitelné energie
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Činnosti se zaměří na výzkum technologií 
v oblasti obnovitelných energií, jako je 
fotovoltaická, solární, termální a větrná 
energie, s cílem zlepšit účinnost těchto 
technologií a snížit náklady s nimi 
spojené, aby se na trhu staly 
konkurenceschopnějšími. 

Or. en

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Boj se změnou klimatu a přizpůsobení se 
této změně

a) Boj se změnou klimatu a přizpůsobení se 
této změně

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

Záměrem je vyvinout a posoudit 
inovativní, nákladově efektivní a udržitelná 
opatření pro přizpůsobování změnám a 
jejich zmírňování, se zaměřením jak na 
CO2, tak na ostatní skleníkové plyny a 
částice s krátkou životností a se 
zdůrazněním jak technologických, tak 
netechnologických ekologických řešení, a 
to prostřednictvím shromáždění důkazů pro 
informovanou, včasnou a účinnou akci a 
prostřednictvím vytváření sítí potřebných 
dovedností. Činnosti se zaměří na zlepšení 
porozumění změně klimatu a rizikům 
spojeným s extrémními jevy a náhlými 
změnami; interakce mezi ozonem a 
klimatem; zajištění spolehlivých 
klimatických projekcí; na posouzení 
dopadů a zranitelných míst na celosvětové, 
regionální a místní úrovni a vývoj 
inovativních nákladově efektivních 
opatření pro přizpůsobování a předcházení 
rizikům; na podporu politik pro zmírnění 
změny klimatu a na vytvoření urychlených 
strategických opatření s cílem dosáhnout 
odezvy v oblasti klimatu v rozmezí 
několika málo desetiletí.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5.3. – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Vývoj komplexních a dlouhodobých 
globálních systémů pro monitorování 
životního prostředí a environmentálních 
informačních systémů

e) Vývoj komplexních a dlouhodobých 
globálních systémů pro monitorování 
životního prostředí a environmentálních 
informačních systémů

Záměrem je zajistit poskytování 
dlouhodobých údajů a informací nutných 
k řešení této výzvy. Činnosti se zaměří na 
kapacity, technologie a datové 
infrastruktury pro pozorování a sledování 
Země, které dokáží průběžně poskytovat 
včasné a přesné informace, předpovědi a 
projekce. Bude se podporovat bezplatný, 
otevřený a neomezený přístup 
k interoperabilním údajům a informacím.

Záměrem je zajistit poskytování 
dlouhodobých údajů a informací nutných 
k řešení této výzvy. Činnosti se zaměří na 
kapacity, technologie a datové 
infrastruktury pro pozorování a sledování 
Země vycházející z jejího dálkového 
průzkumu i z měření na místě, jež dokáží 
průběžně poskytovat včasné přesné 
informace a umožní předpovědi a 
projekce. Bude se podporovat bezplatný, 
otevřený a neomezený přístup 
k interoperabilním údajům a informacím.

Or. en


