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Pozměňovací návrh 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s Digitální agendou pro Evropu 
je specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti IKT umožnit Evropě, aby 
rozvíjela a využívala příležitostí, které 
pokrok v oblasti IKT přináší, ku prospěchu 
svých občanů, podniků a vědeckých obcí.

V souladu s Digitální agendou pro Evropu 
je specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti IKT umožnit Evropě, aby 
rozvíjela a využívala příležitostí, které 
pokrok v oblasti IKT přináší, ku prospěchu 
svých občanů, podniků a vědeckých obcí. 
„IKT“ zahrnuje veškeré oblasti 
informační a komunikační technologie, 
mimo jiné pevné, bezdrátové, optické 
a satelitní sítě, elektronická síťová média, 
inteligentní počítačové systémy 
a vestavěný software jakož i širokou škálu 
fotoniky, organické elektroniky, robotiky 
a nanoelektroniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informační a komunikační technologie 
podporují inovace a konkurenceschopnost 
v široké škále soukromých a veřejných trhů 
a odvětví a umožňují vědecký pokrok ve 
všech oborech. Během příštího desetiletí 
bude transformační dopad digitálních 
technologií, součástí, infrastruktur a služeb 
v oblasti IKT stále viditelnější ve všech 
oblastech života. Neomezené výpočetní 
a komunikační zdroje a zdroje pro 

Informační a komunikační technologie 
podporují inovace a konkurenceschopnost 
v široké škále soukromých a veřejných trhů 
a odvětví a umožňují vědecký pokrok ve 
všech oborech. Během příštího desetiletí 
bude transformační dopad digitálních 
technologií, součástí, infrastruktur a služeb 
v oblasti IKT stále viditelnější ve všech 
oblastech života. Senzory, stroje a výrobky 
zpracovávající více informací budou 
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uchování dat budou dostupné všem 
občanům na Zemi. Senzory, stroje 
a výrobky zpracovávající více informací 
budou produkovat obrovské množství 
informací a dat, které učiní z jednání na 
dálku běžnou věc, umožní globální 
zavedení obchodní procesů a udržitelných 
výrobních míst a přinesou širokou řadu 
služeb a aplikací. Mnohé rozhodující 
obchodní a veřejné služby a všechny 
klíčové procesy související s vytvářením 
znalostí ve vědě, učení, obchodu 
a veřejném sektoru budou zajišťovány 
prostřednictvím IKT. Tyto technologie 
zajistí klíčovou infrastrukturu pro výrobní 
a obchodní procesy, komunikaci 
a transakce. Kromě toho budou IKT 
nepostradatelné vzhledem ke svému 
přínosu pro klíčové společenské výzvy 
a společenské procesy, jako je utváření 
společenství, spotřebitelské chování 
a veřejná správa, například prostřednictvím 
sociálních médií.

produkovat obrovské množství informací 
a dat, které učiní z jednání na dálku běžnou 
věc, umožní globální zavedení obchodní 
procesů a udržitelných výrobních míst 
a přinesou širokou řadu služeb a aplikací. 
Mnohé rozhodující obchodní a veřejné 
služby a všechny klíčové procesy 
související s vytvářením znalostí ve vědě, 
učení, obchodu a veřejném sektoru budou 
zajišťovány prostřednictvím IKT. Tyto 
technologie zajistí klíčovou infrastrukturu 
pro výrobní a obchodní procesy, 
komunikaci a transakce. Kromě toho 
budou IKT nepostradatelné vzhledem ke 
svému přínosu pro klíčové společenské 
výzvy a společenské procesy, jako je 
utváření společenství, spotřebitelské 
chování a veřejná správa, například 
prostřednictvím sociálních médií
a platforem a nástrojů pro zvyšování 
kolektivního povědomí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informační a komunikační technologie 
podporují inovace a konkurenceschopnost 
v široké škále soukromých a veřejných trhů 
a odvětví a umožňují vědecký pokrok ve 
všech oborech. Během příštího desetiletí 
bude transformační dopad digitálních 
technologií, součástí, infrastruktur a služeb 
v oblasti IKT stále viditelnější ve všech 
oblastech života. Neomezené výpočetní 
a komunikační zdroje a zdroje pro 
uchování dat budou dostupné všem 
občanům na Zemi. Senzory, stroje 

Informační a komunikační technologie 
podporují inovace a konkurenceschopnost 
v široké škále soukromých a veřejných trhů 
a odvětví a umožňují vědecký pokrok ve 
všech oborech. Během příštího desetiletí 
bude transformační dopad digitálních
technologií, součástí, infrastruktur a služeb 
v oblasti IKT stále viditelnější ve všech 
oblastech života. Neomezené výpočetní 
a komunikační zdroje a zdroje pro 
uchování dat budou dostupné všem 
občanům na Zemi. Senzory, stroje 
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a výrobky zpracovávající více informací 
budou produkovat obrovské množství 
informací a dat, které učiní z jednání na 
dálku běžnou věc, umožní globální 
zavedení obchodní procesů a udržitelných 
výrobních míst a přinesou širokou řadu 
služeb a aplikací. Mnohé rozhodující 
obchodní a veřejné služby a všechny 
klíčové procesy související s vytvářením 
znalostí ve vědě, učení, obchodu 
a veřejném sektoru budou zajišťovány 
prostřednictvím IKT. Tyto technologie 
zajistí klíčovou infrastrukturu pro výrobní 
a obchodní procesy, komunikaci 
a transakce. Kromě toho budou IKT 
nepostradatelné vzhledem ke svému 
přínosu pro klíčové společenské výzvy 
a společenské procesy, jako je utváření 
společenství, spotřebitelské chování 
a veřejná správa, například prostřednictvím 
sociálních médií.

a výrobky zpracovávající více informací 
budou produkovat obrovské množství 
informací a dat, které učiní z jednání na 
dálku běžnou věc, umožní globální 
zavedení obchodní procesů a udržitelných 
výrobních míst a přinesou širokou řadu 
služeb a aplikací. Mnohé rozhodující 
obchodní a veřejné služby a všechny 
klíčové procesy související s vytvářením 
znalostí ve vědě, učení, obchodu 
a veřejném sektoru budou zajišťovány 
prostřednictvím IKT. Tyto technologie 
zajistí klíčovou infrastrukturu pro výrobní 
a obchodní procesy, komunikaci 
a transakce. Kromě toho budou IKT 
nepostradatelné vzhledem ke svému 
přínosu pro klíčové společenské výzvy 
a společenské procesy, jako je utváření 
společenství, spotřebitelské chování 
a veřejná správa, například prostřednictvím 
sociálních médií a rozšíření mobilních 
technologií pomocí tzv. inteligentních 
telefonů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1024
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informační a komunikační technologie 
podporují inovace a konkurenceschopnost 
v široké škále soukromých a veřejných trhů 
a odvětví a umožňují vědecký pokrok ve 
všech oborech. Během příštího desetiletí 
bude transformační dopad digitálních 
technologií, součástí, infrastruktur a služeb 
v oblasti IKT stále viditelnější ve všech 
oblastech života. Neomezené výpočetní 
a komunikační zdroje a zdroje pro 
uchování dat budou dostupné všem 
občanům na Zemi. Senzory, stroje 

Informační a komunikační technologie 
podporují inovace a konkurenceschopnost 
v široké škále soukromých a veřejných trhů 
a odvětví a umožňují vědecký pokrok ve 
všech oborech. Během příštího desetiletí 
bude transformační dopad digitálních 
technologií, součástí, infrastruktur a služeb 
v oblasti IKT stále viditelnější ve všech 
oblastech života. Neomezené výpočetní 
a komunikační zdroje a zdroje pro 
uchování dat budou dostupné všem 
občanům na Zemi. Senzory, stroje 
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a výrobky zpracovávající více informací 
budou produkovat obrovské množství 
informací a dat, které učiní z jednání na 
dálku běžnou věc, umožní globální 
zavedení obchodní procesů a udržitelných 
výrobních míst a přinesou širokou řadu 
služeb a aplikací. Mnohé rozhodující 
obchodní a veřejné služby a všechny 
klíčové procesy související s vytvářením 
znalostí ve vědě, učení, obchodu 
a veřejném sektoru budou zajišťovány 
prostřednictvím IKT. Tyto technologie 
zajistí klíčovou infrastrukturu pro výrobní 
a obchodní procesy, komunikaci 
a transakce. Kromě toho budou IKT 
nepostradatelné vzhledem ke svému 
přínosu pro klíčové společenské výzvy 
a společenské procesy, jako je utváření 
společenství, spotřebitelské chování 
a veřejná správa, například prostřednictvím 
sociálních médií.

a výrobky zpracovávající více informací 
budou produkovat obrovské množství 
informací a dat, které učiní z jednání na 
dálku běžnou věc, umožní globální 
zavedení obchodní procesů a udržitelných 
výrobních míst a přinesou širokou řadu 
služeb a aplikací. Mnohé rozhodující 
obchodní a veřejné služby a všechny 
klíčové procesy související s vytvářením 
znalostí ve vědě, učení, obchodu 
a veřejném sektoru budou zajišťovány 
prostřednictvím IKT. Tyto technologie 
zajistí klíčovou infrastrukturu pro výrobní 
a obchodní procesy, komunikaci 
a transakce. Kromě toho budou IKT 
nepostradatelné vzhledem ke svému 
přínosu pro klíčové společenské výzvy 
a společenské procesy, jako je utváření 
společenství, spotřebitelské chování 
a veřejná správa, například prostřednictvím 
sociálních médií. Podpora a integrace 
výzkumu v oblasti norem, technologií 
a systémů zaměřených na uživatele 
s cílem vypracovat konkurenceschopná 
řešení jsou zásadní.

Or. en

Odůvodnění

Hlavním cílem programu Horizont 2020 je posílit výzkum v oblasti IKT. Tento výzkum má 
velký význam například v programu zaměřeném na vedoucí postavení v průmyslu. Humanitní 
výzkum v oblasti IKT, tzn. výzkum týkající se zkušeností, jaké mají lidé s IKT, a vlivu, který na 
ně mají, bohužel není zmíněn vůbec. To je politováníhodné, neboť humanitní výzkum v oblasti 
IKT je pro vytvoření lepších a konkurenceschopnějších technologií potřebný. Evropa má 
navíc silné a pestré prostředí, pokud jde o humanitní výzkum v oblasti IKT.

Pozměňovací návrh 1025
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 
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podporují inovace a konkurenceschopnost 
v široké škále soukromých a veřejných trhů 
a odvětví a umožňují vědecký pokrok ve 
všech oborech. Během příštího desetiletí 
bude transformační dopad digitálních 
technologií, součástí, infrastruktur a služeb 
v oblasti IKT stále viditelnější ve všech 
oblastech života. Neomezené výpočetní 
a komunikační zdroje a zdroje pro 
uchování dat budou dostupné všem 
občanům na Zemi. Senzory, stroje 
a výrobky zpracovávající více informací 
budou produkovat obrovské množství 
informací a dat, které učiní z jednání na 
dálku běžnou věc, umožní globální 
zavedení obchodní procesů a udržitelných 
výrobních míst a přinesou širokou řadu 
služeb a aplikací. Mnohé rozhodující 
obchodní a veřejné služby a všechny 
klíčové procesy související s vytvářením 
znalostí ve vědě, učení, obchodu 
a veřejném sektoru budou zajišťovány 
prostřednictvím IKT. Tyto technologie 
zajistí klíčovou infrastrukturu pro výrobní 
a obchodní procesy, komunikaci 
a transakce. Kromě toho budou IKT 
nepostradatelné vzhledem ke svému 
přínosu pro klíčové společenské výzvy 
a společenské procesy, jako je utváření 
společenství, spotřebitelské chování 
a veřejná správa, například prostřednictvím 
sociálních médií.

podporují inovace a konkurenceschopnost 
v široké škále soukromých a veřejných trhů 
a odvětví a umožňují vědecký pokrok ve 
všech oborech. Během příštího desetiletí 
bude transformační dopad digitálních 
technologií, součástí, infrastruktur a služeb 
v oblasti IKT stále viditelnější ve všech 
oblastech života. Neomezené výpočetní 
a komunikační zdroje a zdroje pro 
uchování dat budou dostupné všem 
občanům na Zemi. Senzory, stroje 
a výrobky zpracovávající více informací 
budou produkovat obrovské množství 
informací a dat, které učiní z jednání na 
dálku běžnou věc, umožní globální 
zavedení obchodní procesů a udržitelných 
výrobních míst a přinesou širokou řadu 
služeb a aplikací. Mnohé rozhodující 
obchodní a veřejné služby a všechny 
klíčové procesy související s vytvářením 
znalostí ve vědě, učení, obchodu 
a veřejném sektoru budou zajišťovány 
prostřednictvím IKT a budou tedy 
i přístupnější. Tyto technologie zajistí 
klíčovou infrastrukturu pro výrobní 
a obchodní procesy, komunikaci 
a transakce. Kromě toho budou IKT 
nepostradatelné vzhledem ke svému 
přínosu pro klíčové společenské výzvy 
a společenské procesy, jako je utváření 
společenství, spotřebitelské chování 
a veřejná správa, například prostřednictvím 
sociálních médií.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informační a komunikační technologie 
podporují inovace a konkurenceschopnost 

Informační a komunikační technologie 
podporují inovace a konkurenceschopnost 
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v široké škále soukromých a veřejných trhů 
a odvětví a umožňují vědecký pokrok ve 
všech oborech. Během příštího desetiletí 
bude transformační dopad digitálních
technologií, součástí, infrastruktur a služeb 
v oblasti IKT stále viditelnější ve všech 
oblastech života. Neomezené výpočetní 
a komunikační zdroje a zdroje pro 
uchování dat budou dostupné všem 
občanům na Zemi. Senzory, stroje 
a výrobky zpracovávající více informací 
budou produkovat obrovské množství 
informací a dat, které učiní z jednání na 
dálku běžnou věc, umožní globální 
zavedení obchodní procesů a udržitelných 
výrobních míst a přinesou širokou řadu 
služeb a aplikací. Mnohé rozhodující 
obchodní a veřejné služby a všechny 
klíčové procesy související s vytvářením 
znalostí ve vědě, učení, obchodu 
a veřejném sektoru budou zajišťovány 
prostřednictvím IKT. Tyto technologie 
zajistí klíčovou infrastrukturu pro výrobní 
a obchodní procesy, komunikaci 
a transakce. Kromě toho budou IKT 
nepostradatelné vzhledem ke svému 
přínosu pro klíčové společenské výzvy 
a společenské procesy, jako je utváření 
společenství, spotřebitelské chování 
a veřejná správa, například prostřednictvím 
sociálních médií.

v široké škále soukromých a veřejných trhů 
a odvětví a umožňují vědecký pokrok ve 
všech oborech. Během příštího desetiletí 
bude transformační dopad digitálních 
technologií, součástí, infrastruktur a služeb 
v oblasti IKT stále viditelnější ve všech 
oblastech života. Neomezené výpočetní 
a komunikační zdroje a zdroje pro 
uchování dat budou dostupné všem 
občanům na Zemi. Senzory, stroje 
a výrobky zpracovávající více informací 
v reálném čase budou produkovat 
obrovské množství informací a dat, které 
učiní z jednání na dálku běžnou věc, 
umožní globální zavedení obchodní 
procesů a udržitelných výrobních míst 
a přinesou širokou řadu služeb a aplikací. 
Mnohé rozhodující obchodní a veřejné 
služby a všechny klíčové procesy 
související s vytvářením znalostí ve vědě, 
učení, zdravotnictví, obchodu a veřejném 
sektoru budou zajišťovány prostřednictvím 
IKT. Tyto technologie zajistí klíčovou 
infrastrukturu pro výrobní a obchodní 
procesy, komunikaci a transakce. Kromě 
toho budou IKT nepostradatelné vzhledem 
ke svému přínosu pro klíčové společenské 
výzvy a společenské procesy, jako je 
utváření společenství, spotřebitelské 
chování, účast na politickém životě
a veřejná správa, například prostřednictvím 
sociálních médií.

Or. en

Pozměňovací návrh 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Několik po sobě jdoucích hodnocení 
činností v oblasti IKT v rámcovém 
programu Unie pro výzkum a inovace 

Několik po sobě jdoucích hodnocení 
činností v oblasti IKT v rámcovém 
programu Unie pro výzkum a inovace 
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ukázalo, že cílené investice do výzkumu 
a inovací v oblasti IKT, k nimž došlo na 
úrovni Unie, zásadně pomohly při 
budování vedoucího postavení v průmyslu 
v oblastech, jako jsou mobilní komunikace 
či systémy IKT kritické z hlediska 
bezpečnosti, a při řešení výzev, jako je 
energetická účinnost nebo demografická 
změna. Investice Unie do výzkumných 
infrastruktur IKT zajistily evropským 
výzkumným pracovníkům nejlepší světová 
výzkumná zařízení v oblasti síťových 
a výpočetních technologií.

ukázalo, že cílené investice do výzkumu 
a inovací v oblasti IKT, k nimž došlo na 
úrovni Unie, zásadně pomohly při 
budování vedoucího postavení v průmyslu 
v oblastech, jako jsou mobilní komunikace 
či systémy IKT kritické z hlediska 
bezpečnosti, a při řešení výzev, jako je 
energetická účinnost nebo demografická 
změna a lepší systém zdravotní péče. 
Investice Unie do výzkumných 
infrastruktur IKT zajistily evropským 
výzkumným pracovníkům nejlepší světová 
výzkumná zařízení v oblasti síťových 
a výpočetních technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 1028
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nová generace součástí a systémů: 
navrhování vyspělých a inteligentních 
vestavěných součástí a systémů;

a) nová generace součástí a systémů: 
navrhování vyspělých, bezpečných
a inteligentních vestavěných součástí 
a systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výpočetní technologie nové generace: 
vyspělé počítačové systémy a technologie;

b) výpočetní technologie nové generace: 
vyspělé počítačové systémy a technologie 
včetně superpočítačů a síťových počítačů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1030
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výpočetní technologie nové generace: 
vyspělé počítačové systémy a technologie;

b) výpočetní technologie nové generace: 
vyspělé a bezpečné počítačové systémy 
a technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) budoucí internet: infrastruktury, 
technologie a služby;

c) budoucí internet: software, hardware,
infrastruktury, technologie a služby, včetně 
větší podpory výzkumu a rozvoje 
otevřených systémů a distribučních 
systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) budoucí internet: infrastruktury, c) budoucí internet: infrastruktury, 
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technologie a služby; technologie a služby v zabezpečeném 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) budoucí internet: infrastruktury, 
technologie a služby;

c) budoucí internet: infrastruktury, 
technologie a služby, včetně tzv. „cloud 
computing" a „internetu věcí“

Or. en

Pozměňovací návrh 1034
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) tzv. „cloud computing“: 
stratifikovatelné a bezpečné služby pro 
větší účinnost a flexibilitu a nižší náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) technologie obsahu a řízení informací: d) technologie obsahu a řízení informací: 
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IKT pro digitální obsah a kreativitu; IKT pro digitální obsah a kulturní a tvůrčí 
odvětví, včetně zachování a podpory 
kulturního dědictví, uměleckého projevu 
a cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1036
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) technologie obsahu a řízení informací: 
IKT pro digitální obsah a kreativitu;

d) přístup k technologiím obsahu a řízení 
informací: IKT pro digitální obsah, 
kulturní odvětví, včetně kulturního 
dědictví a cestovního ruchu, a kreativitu;

Or. en

Odůvodnění

Přístup k informacím a obsahu je jedním z hlavních problémů občanů a demokracie v Evropě 
a zároveň je i oblastí s vysokým potenciálem nových pracovních míst a růstu.

Pozměňovací návrh 1037
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vyspělá rozhraní a roboti: robotika 
a inteligentní prostředí;

e) vyspělá rozhraní a roboti: robotika 
a inteligentní prostředí. Při vývoji nových 
robotů a rozhraní je zásadní sjednotit 
poznatky o očekávání lidí, jejich obavách 
a představách týkajících se těchto nových 
technologií;

Or. en
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Odůvodnění

Je rovněž důležité, aby byl kladen důraz na přínos humanitních věd v souvislosti s výzkumem 
technologií v oblasti uživatelského rozhraní. Zejména při vývoji robotů a rozhraní je zásadní 
znát očekávání a zájmy lidí. Tyto poznatky umožní Evropě vytvářet lepší 
a konkurenceschopnější technologie.

Pozměňovací návrh 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vyspělá rozhraní a roboti: robotika 
a inteligentní prostředí;

Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) moderní roboti a technologie 
uplatňované ve zdravotnictví a v oblasti 
zdravotních postižení

Or. en

Odůvodnění

Vyspělá technologie, jakou jsou roboti, hraje ve zdravotnictví klíčovou úlohu.

Pozměňovací návrh 1040
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) mikro- a nanoelektronika a fotonika: 
klíčové technologie týkající se mikro-
a nanoelektroniky a fotoniky.

f) mikro- a nanoelektronika a fotonika
a kvantové výpočetní operace: klíčové 
technologie týkající se mikro-
a nanoelektroniky, fotoniky a kvantových 
výpočetních operací.

Or. en

Pozměňovací návrh 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) budoucí regulační a hospodářské 
výzvy: nové požadavky a potřeby, pokud 
jde o regulační a ekonomický rámec, 
jakožto důsledky sociálního dopadu 
nových technologií a aplikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do každé z těchto šesti oblastí činnosti jsou 
rovněž zahrnuty výzkumné infrastruktury 
specifické pro IKT, jako jsou živé 
laboratoře pro velké pokusy 
a infrastruktury pro základní klíčové 
technologie a jejich zapojení do vyspělých 

Do každé z těchto šesti oblastí činnosti jsou 
rovněž zahrnuty výzkumné infrastruktury 
specifické pro IKT, jako jsou živé 
laboratoře pro velké pokusy 
a infrastruktury pro základní klíčové 
technologie a jejich zapojení do vyspělých 
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výrobků a inovačních inteligentních 
systémů, včetně zařízení, nástrojů, 
podpůrných služeb, čistých prostor 
a přístupu ke slévárnám pro výrobu 
prototypů.

výrobků a inovačních inteligentních 
systémů, včetně zařízení, nástrojů, 
podpůrných služeb, čistých prostor 
a přístupu ke slévárnám pro výrobu 
prototypů. Aby byl plně využit potenciál 
IKT, bude různorodost výzkumných 
oblastí a cyklů výzkumu IKT zajištěna 
prostřednictvím pravidel pro účast, která 
budou zohledňovat dlouhodobé, 
nákladově náročné a rozsáhlé výzkumné 
projekty a činnosti, které z hlediska trhu 
rychle poskytují příležitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1043
Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do každé z těchto šesti oblastí činnosti jsou 
rovněž zahrnuty výzkumné infrastruktury 
specifické pro IKT, jako jsou živé 
laboratoře pro velké pokusy 
a infrastruktury pro základní klíčové 
technologie a jejich zapojení do vyspělých 
výrobků a inovačních inteligentních 
systémů, včetně zařízení, nástrojů, 
podpůrných služeb, čistých prostor 
a přístupu ke slévárnám pro výrobu 
prototypů.

Do každé z těchto šesti oblastí činnosti jsou 
rovněž zahrnuty výzkumné infrastruktury 
specifické pro IKT, jako jsou živé 
laboratoře pro velké pokusy 
a infrastruktury pro základní klíčové 
technologie a jejich zapojení do vyspělých 
výrobků a inovačních inteligentních 
systémů, včetně zařízení, nástrojů, 
podpůrných služeb, čistých prostor 
a přístupu ke slévárnám pro výrobu 
prototypů. V souladu se závěry uvedenými 
v závěrečné zprávě skupiny odborníků na 
vysoké úrovni pro klíčové technologie 
musí Evropská unie usilovat o excelenci 
a zaměřit se na oblasti důležité pro 
budoucnost a strategicky důležité 
technologie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předpokládá se, že těchto šest hlavních 
oblastí činnosti bude zahrnovat celé 
spektrum potřeb. Mezi ně patří vedoucí 
postavení v průmyslu v oblasti obecně 
použitelných řešení, výrobků a služeb 
založených na IKT a potřebných k řešení 
velkých společenských výzev, jakož 
i výzkumné a inovační programy v oblasti 
IKT orientované na aplikace, které budou 
podporovány spolu s příslušnými 
společenskými výzvami.

Předpokládá se, že těchto šest hlavních 
oblastí činnosti bude zahrnovat celé 
spektrum potřeb. Mezi ně patří vedoucí 
postavení v průmyslu v oblasti obecně 
použitelných řešení, výrobků a služeb 
založených na IKT a potřebných k řešení 
velkých společenských výzev, jakož 
i výzkumné a inovační programy v oblasti 
IKT orientované na aplikace, které budou 
podporovány spolu s příslušnými 
společenskými výzvami. Zvláštní 
pozornost bude věnována zajištění toho, 
aby pro projekty financované v rámci 
priority „společenské výzvy“ byly zvoleny 
nejmodernější IKT.

Or. en

Pozměňovací návrh 1045
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do každé z těchto šesti oblastí činnosti jsou 
rovněž zahrnuty výzkumné infrastruktury 
specifické pro IKT, jako jsou živé 
laboratoře pro velké pokusy 
a infrastruktury pro základní klíčové 
technologie a jejich zapojení do vyspělých 
výrobků a inovačních inteligentních 
systémů, včetně zařízení, nástrojů, 
podpůrných služeb, čistých prostor 
a přístupu ke slévárnám pro výrobu 
prototypů.

Do každé z těchto šesti oblastí činnosti jsou 
rovněž zahrnuty výzkumné infrastruktury 
specifické pro IKT, jako jsou živé 
laboratoře pro velké pokusy 
a infrastruktury pro základní klíčové 
technologie a jejich zapojení do vyspělých 
výrobků a inovačních inteligentních 
systémů, včetně zařízení, nástrojů, 
podpůrných služeb, čistých prostor 
a přístupu ke slévárnám pro výrobu 
prototypů. Prostředky Unie budou použity 
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na financování sdílených zařízení 
a infrastruktury otevřené více subjektům, 
zvláště pak malým a středním podnikům.

Or. en

Pozměňovací návrh 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do každé z těchto šesti oblastí činnosti jsou 
rovněž zahrnuty výzkumné infrastruktury 
specifické pro IKT, jako jsou živé 
laboratoře pro velké pokusy 
a infrastruktury pro základní klíčové 
technologie a jejich zapojení do vyspělých 
výrobků a inovačních inteligentních 
systémů, včetně zařízení, nástrojů, 
podpůrných služeb, čistých prostor
a přístupu ke slévárnám pro výrobu 
prototypů.

Do každé z těchto šesti oblastí činnosti jsou 
rovněž zahrnuty výzkumné infrastruktury 
specifické pro IKT, jako jsou živé 
laboratoře a městské infrastruktury pro 
inteligentní města pro velké pokusy 
a infrastruktury pro základní klíčové 
technologie a jejich zapojení do vyspělých 
výrobků a inovačních inteligentních 
systémů, včetně zařízení, nástrojů, 
podpůrných služeb, čistých prostor 
a přístupu ke slévárnám pro výrobu 
prototypů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předpokládá se, že těchto šest hlavních 
oblastí činnosti bude zahrnovat celé 
spektrum potřeb. Mezi ně patří vedoucí 
postavení v průmyslu v oblasti obecně 
použitelných řešení, výrobků a služeb 
založených na IKT a potřebných k řešení 

Předpokládá se, že těchto sedm hlavních 
oblastí činnosti bude zahrnovat celé 
spektrum potřeb. Mezi ně patří vedoucí 
postavení v průmyslu v oblasti obecně 
použitelných řešení, výrobků a služeb 
založených na IKT a potřebných k řešení 
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velkých společenských výzev, jakož 
i výzkumné a inovační programy v oblasti 
IKT orientované na aplikace, které budou 
podporovány spolu s příslušnými 
společenskými výzvami.

velkých společenských výzev, jakož
i výzkumné a inovační programy v oblasti 
IKT orientované na aplikace, které budou 
podporovány spolu s příslušnými 
společenskými výzvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základní práva a svobody fyzických osob 
a zejména jejich právo na soukromí mají 
v rámci EU zásadní význam. Program 
Horizont 2020 podporuje výzkum a rozvoj 
systémů, které evropským občanům 
umožní plnou kontrolu nad jejich 
komunikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 1049
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do roku 2020 budou nanotechnologie 
běžně využívány, to znamená, že se hladce 
začlení do většiny technologií a aplikací, 
přičemž se budou orientovat na přínos pro 
spotřebitele, kvalitu života, udržitelný 
rozvoj a silný průmyslový potenciál pro 

Do roku 2015 Komise přezkoumá veškeré 
příslušné právní předpisy, aby zajistila 
bezpečné využívání nanomateriálů 
u produktů, které mají v průběhu své 
existence potenciální dopad na zdraví, 
životní prostředí a bezpečnost. Do roku 
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realizaci dosud nedostupných řešení 
v oblasti produktivity a účinnosti zdrojů.

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

Or. en

Odůvodnění

Ve svém usnesení přijatém v dubnu 2009 Parlament uvedl, že je zvláště důležité, aby se 
v případě nanomateriálů jasně uplatňovaly alespoň právní předpisy o chemických látkách, 
potravinách, odpadu, vzduchu a vodě a ochraně pracovníků.

Pozměňovací návrh 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1053
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa musí rovněž stanovit celosvětové 
srovnávací kritérium, pokud jde 
o bezpečné a odpovědné využívání a řízení 
nanotechnologií zajišťující vysokou 
společenskou i průmyslovou návratnost.

Evropa musí rovněž stanovit celosvětové 
srovnávací kritérium, pokud jde 
o bezpečné, chráněné a odpovědné 
využívání a řízení nanotechnologií 
zajišťující vysokou společenskou 
i průmyslovou návratnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1054
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nanotechnologie představují škálu 
vznikajících technologií s prokázaným 
potenciálem, které mají revoluční dopad 

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

například v oblasti materiálů, IKT, výroby, 
věd o živé přírodě, zdravotní péči 
a spotřebního zboží, jakmile se výsledky 
výzkumu přemění na revoluční výrobky 
a výrobní postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1056
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1057
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa si nyní potřebuje zajistit a posílit 
postavení na celosvětovém trhu tím, že 
podpoří rozsáhlou spolupráci v mnoha 
různých hodnotových řetězcích i mezi nimi 
a mezi různými průmyslovými odvětvími, 

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

aby u těchto technologií došlo ke zvýšení 
kapacity procesů s cílem dosáhnout 
bezpečných, udržitelných 
a životaschopných komerčních výrobků. 
Otázky posouzení a řízení rizik 
a odpovědné správy jsou určujícími činiteli 
budoucího dopadu nanotechnologií na 
společnost a hospodářství, a proto budou 
činnosti v těchto oblastech v programu 
Horizont 2020 podpořeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1058
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1059
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.2 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1060
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zaměření na zcela nové produkty 
umožňující udržitelná řešení v široké řadě 
odvětví, zejména v elektronice, lékařství 
a nových zdrojích energie a materiálech.

Or. fr

Odůvodnění

Postupy v nanoměřítku posilující vlastnosti produktů nebo jejich odolnost jsou v určitých 
průmyslových odvětvích, například v medicíně (s perspektivou pozdějšího využití pro 
vpíchnutí léčivé látky do rakovinné buňky) opodstatněnější, než v jiných odvětvích. Například 
využití této revoluční technologie v zemědělsko-potravinářském odvětví je diskutabilní, 
neexistuje-li důkaz o tom, že nanočástice (které mohou proniknout do buňky a hromadit se 
v ní) nejsou pro zdraví a životní prostředí škodlivé.

Pozměňovací návrh 1061
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zaměření na zcela nové produkty 
umožňující udržitelná řešení v široké řadě 
odvětví s přihlédnutím k zásadě 
obezřetnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zaměření na zcela nové produkty 
umožňující udržitelná řešení v široké řadě 
odvětví, jako jsou IKT, vědy o živé 
přírodě, zdravotní péče a spotřební zboží.

Or. en

Pozměňovací návrh 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.3 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Zajištění bezpečného rozvoje a uplatnění 
nanotechnologií

b) Zajištění bezpečného rozvoje a uplatnění 
nanotechnologií, zejména pokud jsou 
použity ve výrobě produktů, které přijdou 
do přímého kontaktu s lidským tělem

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1064
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.3 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Zajištění bezpečného rozvoje a uplatnění 
nanotechnologií

b) Zajištění bezpečného, chráněného
a udržitelného rozvoje a uplatnění 
nanotechnologií

Or. en

Pozměňovací návrh 1065
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nanomateriály se stále více rozvíjejí a používají se v různých produktech. Řada existujících 
testovacích metod toxicity není pro hodnocení nanomateriálů vhodná, a je proto naléhavě 
zapotřebí nového testovacího přístupu k nanomateriálům, který nevyužívá zvířat a je 
z hlediska člověka relevantní.

Pozměňovací návrh 1066
Corinne Lepage
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaměření na řízení nanotechnologie ke 
společenskému prospěchu.

Zaměření na řízení nanotechnologie ke 
společenskému prospěchu s přihlédnutím 
k zásadě obezřetnosti a současné 
hodnocení sociální přijatelnosti 
a významu konkrétních aplikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 1067
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaměření na řízení nanotechnologie ke 
společenskému prospěchu.

Zaměření na řízení nanotechnologie ke 
společenskému prospěchu a sociální 
přijatelnost konkrétních 
nanotechnologických aplikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 1068
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1069
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.3 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Rozvíjení technik pro zvýšení kapacity, 
metod měření a vybavení

e) Rozvíjení technik pro zvýšení kapacity, 
charakterizace, metod měření a vybavení

Or. en

Pozměňovací návrh 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.1.3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vyspělých materiálů je vyvíjet 
materiály s novými funkcemi a zlepšeným 
výkonem v průběhu činnosti, aby vznikly 
konkurenceschopnější výrobky, které 
minimalizují dopad na životní prostředí 
a spotřebu zdrojů.

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vyspělých materiálů je vyvíjet 
materiály s novými funkcemi nebo nové 
materiály pro danou funkci a zlepšeným 
výkonem v průběhu činnosti, aby vznikly 
konkurenceschopnější výrobky, které 
minimalizují dopad na životní prostředí 
a spotřebu zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1072
Henri Weber

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vyspělých materiálů je vyvíjet 
materiály s novými funkcemi a zlepšeným 
výkonem v průběhu činnosti, aby vznikly 
konkurenceschopnější výrobky, které 
minimalizují dopad na životní prostředí 
a spotřebu zdrojů.

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vyspělých materiálů je vyvíjet 
materiály s novými funkcemi nebo pro 
danou funkci a zlepšeným výkonem 
v průběhu činnosti, aby vznikly 
konkurenceschopnější výrobky, které jsou 
pro spotřebitele dostupnější a minimalizují 
dopad na životní prostředí a spotřebu 
zdrojů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1073
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vyspělých materiálů je vyvíjet 

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vyspělých materiálů je vyvíjet 
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materiály s novými funkcemi a zlepšeným 
výkonem v průběhu činnosti, aby vznikly 
konkurenceschopnější výrobky, které 
minimalizují dopad na životní prostředí 
a spotřebu zdrojů.

materiály s novými funkcemi nebo nové 
materiály pro danou funkci a zlepšeným 
výkonem v průběhu činnosti, aby vznikly 
dostupnější a konkurenceschopnější 
výrobky, které minimalizují dopad na 
životní prostředí a spotřebu zdrojů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1074
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vyspělých materiálů je vyvíjet 
materiály s novými funkcemi a zlepšeným 
výkonem v průběhu činnosti, aby vznikly 
konkurenceschopnější výrobky, které 
minimalizují dopad na životní prostředí 
a spotřebu zdrojů.

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vyspělých materiálů je vyvíjet 
materiály s novými funkcemi a zlepšeným 
výkonem v průběhu činnosti, aby vznikly 
konkurenceschopnější výrobky, které 
minimalizují dopad na životní prostředí 
a spotřebu zdrojů a zlepšují bezpečnost 
a ochranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1075
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K vytvoření udržitelných výrobků 
a procesů s lepším výkonem jsou zapotřebí 
nové vyspělé materiály. Tyto materiály 
jsou součástí řešení našich průmyslových 
a společenských výzev, nabízejí lepší 
výkon při svém používání, nižší požadavky 
na zdroje a energie a udržitelnost na konci 
životnosti těchto výrobků.

K vytvoření udržitelných výrobků 
a procesů s lepším výkonem a k nahrazení 
nedostatečných zdrojů, jako jsou "prvky 
vzácných zemin“, jsou zapotřebí nové 
vyspělé materiály.  Tyto materiály jsou 
součástí řešení našich průmyslových 
a společenských výzev, nabízejí lepší 
výkon při svém používání, nižší požadavky 
na zdroje a energie a udržitelnost na konci 
životnosti těchto výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1077
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K vytvoření udržitelných výrobků 
a procesů s lepším výkonem jsou zapotřebí 
nové vyspělé materiály. Tyto materiály 
jsou součástí řešení našich průmyslových 
a společenských výzev, nabízejí lepší 
výkon při svém používání, nižší požadavky 
na zdroje a energie a udržitelnost na konci 
životnosti těchto výrobků.

K vytvoření udržitelných, bezpečných 
a chráněných výrobků a procesů s lepším 
výkonem jsou zapotřebí nové vyspělé 
materiály. Tyto materiály jsou součástí 
řešení našich průmyslových 
a společenských výzev, nabízejí lepší 
výkon při svém používání, nižší požadavky 
na zdroje a energie a udržitelnost, 
bezpečnost a ochranu na konci životnosti 
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těchto výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vývoj orientovaný na aplikace často 
zahrnuje navržení zcela nových materiálů 
se schopností podávat plánované výkony 
v průběhu činnosti. Tyto materiály jsou 
významnou součástí dodavatelského 
řetězce výroby s vysokou hodnotou. 
Kromě toho jsou základem pokroku 
v průřezových technologických oblastech 
(například biověda, elektronika a fotonika) 
a prakticky ve všech tržních odvětvích. 
Samotné materiály představují klíčový 
krok ve zvyšování hodnoty výrobků 
a jejich výkonnosti. Odhadovaná hodnota 
a dopad vyspělých materiálů jsou značné –
s roční mírou růstu přibližně 6 % 
a očekávanou velikostí trhu v řádu 100 
miliard EUR do roku 2015.

Vývoj orientovaný na aplikace často 
zahrnuje navržení zcela nových materiálů 
se schopností podávat plánované výkony 
v průběhu činnosti. Tyto materiály jsou 
významnou součástí dodavatelského 
řetězce výroby s vysokou hodnotou. 
Kromě toho jsou základem pokroku 
v průřezových technologických oblastech 
(například biověda, elektronika a fotonika
uplatňované mimo jiné v oblasti 
zdravotnictví, stavebnictví a dopravy) 
a prakticky ve všech tržních odvětvích. 
Samotné materiály představují klíčový 
krok ve zvyšování hodnoty výrobků 
a jejich výkonnosti. Odhadovaná hodnota 
a dopad vyspělých materiálů jsou značné –
s roční mírou růstu přibližně 6 % 
a očekávanou velikostí trhu v řádu 100 
miliard EUR do roku 2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 1079
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K urychlení pokroku se podpoří 
víceoborový a konvergentní přístup, který 

K urychlení pokroku se podpoří 
víceoborový a konvergentní přístup
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zahrnuje chemii, fyziku, technické vědy, 
teoretické a počítačové modelování, 
biologické vědy a ve stále větší míře tvůrčí 
průmyslový design.

využívající evropské výzkumné 
infrastruktury světové úrovně, který 
zahrnuje chemii, fyziku, technické vědy, 
teoretické a počítačové modelování, 
biologické vědy a ve stále větší míře tvůrčí
průmyslový design.

Or. en

Pozměňovací návrh 1080
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dále se podpoří nová ekologická inovační 
seskupení a průmyslové symbiózy, které 
umožní diverzifikaci průmyslových 
odvětví, rozšiřování jejich obchodních 
modelů, opětovné využívání jejich odpadu 
jako základu nové výroby, např. CO2 jako 
uhlíkového základu pro čisté chemikálie 
a alternativní paliva.

Dále se podpoří nová ekologická inovační 
seskupení a průmyslové symbiózy, které 
umožní diverzifikaci průmyslových 
odvětví, rozšiřování jejich obchodních 
modelů, opětovné využívání jejich odpadu 
jako základu nové výroby.

Or. en

Pozměňovací návrh 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dále se podpoří nová ekologická inovační 
seskupení a průmyslové symbiózy, které 
umožní diverzifikaci průmyslových 
odvětví, rozšiřování jejich obchodních 
modelů, opětovné využívání jejich odpadu 
jako základu nové výroby, např. CO2 jako 
uhlíkového základu pro čisté chemikálie 

Dále se podpoří nová ekologická inovační 
seskupení a průmyslové symbiózy, které 
umožní diverzifikaci průmyslových 
odvětví, rozšiřování jejich obchodních 
modelů, používání obnovitelných surovin 
z biomasy a opětovné využívání jejich 
odpadu jako základu nové výroby, např. 



PE492.765v01-00 34/161 AM\907546CS.doc

CS

a alternativní paliva. CO2 jako uhlíkového základu pro čisté 
chemikálie a alternativní paliva.

Or. en

Pozměňovací návrh 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dále se podpoří nová ekologická inovační 
seskupení a průmyslové symbiózy, které 
umožní diverzifikaci průmyslových 
odvětví, rozšiřování jejich obchodních 
modelů, opětovné využívání jejich odpadu 
jako základu nové výroby, např. CO2 jako 
uhlíkového základu pro čisté chemikálie 
a alternativní paliva.

Dále se podpoří nová ekologická inovační 
seskupení a průmyslové symbiózy, které 
umožní diverzifikaci průmyslových 
odvětví, rozšiřování jejich obchodních 
modelů, opětovné využívání jejich odpadu 
jako základu nové výroby, např. CO2 jako 
uhlíkového základu pro čisté chemikálie 
a alternativní paliva, a získávání 
hodnotných látek z městských odpadů za 
účelem recyklace a opětovného použití 
prvků vzácných zemin.

Or. en

Pozměňovací návrh 1083
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dále se podpoří nová ekologická inovační 
seskupení a průmyslové symbiózy, které 
umožní diverzifikaci průmyslových 
odvětví, rozšiřování jejich obchodních 
modelů, opětovné využívání jejich odpadu 
jako základu nové výroby, např. CO2 jako 
uhlíkového základu pro čisté chemikálie 
a alternativní paliva.

Dále se podpoří nová ekologická inovační 
seskupení a průmyslové symbiózy, které 
umožní diverzifikaci průmyslových 
odvětví, rozšiřování jejich obchodních 
modelů, opětovné využívání jejich odpadu 
jako základu nové výroby, např. využívání 
CO2 jako uhlíkového základu pro čisté 
chemikálie a alternativní paliva namísto
fosilních paliv.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1084
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum v oblasti funkčních materiálů, 
multifunkčních materiálů a konstrukčních 
materiálů za účelem inovací ve všech 
průmyslových odvětvích.

Výroba a výzkum v oblasti funkčních 
materiálů, multifunkčních materiálů 
a konstrukčních materiálů za účelem 
inovací ve všech průmyslových odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Nové materiály a techniky v oblasti 
zachování kulturního dědictví a obnovy

Or. en

Pozměňovací návrh 1086
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a vývoj za účelem zajištění 
účinného a udržitelného rozšíření výroby 
tak, aby byla umožněna průmyslová 
výroba budoucích výrobků.

Výzkum a vývoj za účelem zajištění 
účinného a udržitelného, bezpečného 
a chráněného rozšíření výroby tak, aby 
byla umožněna průmyslová výroba 
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budoucích výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a vývoj za účelem zajištění 
účinného a udržitelného rozšíření výroby 
tak, aby byla umožněna průmyslová 
výroba budoucích výrobků.

Výzkum a vývoj za účelem zajištění 
účinného a udržitelného rozšíření výroby 
tak, aby byla umožněna průmyslová 
výroba budoucích inteligentních výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Materiály pro udržitelný 
a nízkouhlíkový průmysl

Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj nových výrobků, aplikací Rozvoj nových výrobků a aplikací na 
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a spotřebitelského chování, které snižují 
poptávku po energii a usnadňují 
nízkouhlíkovou výrobu.

základě biomasy, CO2 coby zdroje uhlíku 
a spotřebitelského chování, které snižují 
poptávku po energii a usnadňují 
nízkouhlíkovou výrobu a také snižují 
dopad na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj nových výrobků, aplikací 
a spotřebitelského chování, které snižují 
poptávku po energii a usnadňují 
nízkouhlíkovou výrobu.

Rozvoj nových výrobků, aplikací, 
obchodních modelů a odpovědného 
spotřebitelského chování, které snižují 
poptávku po energii a usnadňují 
nízkouhlíkovou výrobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj nových výrobků, aplikací 
a spotřebitelského chování, které snižují 
poptávku po energii a usnadňují 
nízkouhlíkovou výrobu.

Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1092
Romana Jordan
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj nových výrobků, aplikací 
a spotřebitelského chování, které snižují 
poptávku po energii a usnadňují 
nízkouhlíkovou výrobu.

Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Nové suroviny pro chemický průmysl
Rozvoj alternativní surovinové základny 
pro chemický průmysl, včetně nových 
technologií využívajících syntetického 
plynu, od uhlí, biomasy a odpadních 
materiálů až po ekologicky šetrnou 
ropnou náhražku jako zdroj uhlíku ve 
střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Materiály pro tvůrčí průmyslová odvětví e) Zachování a lepší využití evropského 
dědictví
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Or. it

Odůvodnění

Je zapotřebí obecnější název.

Pozměňovací návrh 1095
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatnění návrhů a vývoje konvergujících 
technologií při vytváření nových 
obchodních příležitostí, včetně ochrany 
materiálů s historickou nebo kulturní 
hodnotou.

Uplatnění návrhů a vývoje konvergujících 
technologií při vytváření nových 
obchodních příležitostí, včetně ochrany 
materiálů s historickou nebo kulturní 
hodnotou a nových materiálů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1096
Marisa Matias

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatnění návrhů a vývoje konvergujících 
technologií při vytváření nových 
obchodních příležitostí, včetně ochrany 
materiálů s historickou nebo kulturní 
hodnotou.

Uplatnění návrhů a vývoje konvergujících 
technologií při vytváření nových 
obchodních příležitostí, včetně ochrany 
materiálů s historickou nebo kulturní 
hodnotou a založených na nových 
materiálech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1097
Judith A. Merkies
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. f – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) Metrologie, charakterizace, normalizace 
a kontrola jakosti

f) Metrologie, charakterizace, normalizace, 
certifikace a kontrola jakosti

Or. en

Pozměňovací návrh 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. f – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora technologií, jako jsou 
charakterizace, nedestruktivní hodnocení 
a prediktivní modelování výkonu za 
účelem dosažení pokroku ve vědě 
o materiálech a materiálovém inženýrství.

Podpora technologií, jako jsou 
charakterizace, nedestruktivní hodnocení, 
průběžné hodnocení a monitorování 
a prediktivní modelování výkonu za 
účelem dosažení pokroku ve vědě 
o materiálech a materiálovém inženýrství.

Or. en

Pozměňovací návrh 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Výzkum a vývoj zaměřený na zkoumání 
alternativ ve využívání materiálů, včetně 
řešení problematiky surovin,
a inovativních přístupů k obchodním 
modelům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1100
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Výzkum a vývoj zaměřený na zkoumání 
alternativ k používání materiálů 
a inovativních přístupů k obchodním 
modelům a určení nejdůležitějších zdrojů 
pro rozsáhlou industrializaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Výzkum a vývoj za účelem ověření 
alternativ používání, opětovného 
používání, oprav a recyklace materiálů 
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modelům. a inovativních obchodních modelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1103
Henri Weber

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Výzkum a vývoj zaměřený na zkoumání 
alternativ k používání materiálů – po 
určení nejdůležitějších zdrojů –
a inovativních přístupů k obchodním 
modelům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1104
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. g – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3 – písm. g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Výzkum a vývoj zaměřený na zkoumání 
alternativ k používání materiálů, ukončení 
životního cyklu materiálů a inovativních 
přístupů k obchodním modelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1108
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1109
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Biotechnologie mohou posílit rozvoj nových zdrojů energie (například biometan). Skutečnost, 
že rozvoj biotechnologií může vést k novým průmyslovým produktům a procesům, je jasně 
uvedena v odstavci popisujícím činnosti (1.4.3). Mělo by to tedy být zmíněno i v úvodu ke 
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specifickým cílům pro biotechnologie.

Pozměňovací návrh 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1112
Romana Jordan
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. sl

Pozměňovací návrh 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Biotechnologie mohou být využity pro rozvoj nových zdrojů energie. Potenciál 
biotechnologického rozvoje, pokud jde o nové průmyslové produkty a procesy, je jasně 
stanoven v odstavci 1.4.3, kde jsou uvedeny příslušné činnosti. Odpovídající odkaz by proto 
měl být zahrnut i v úvodu ke specifickým cílům pro biotechnologie.

Pozměňovací návrh 1115
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Silná vědecká, technologická a inovační 
základna v biotechnologii pomůže 
pochopit souvislosti a dopady této 
technologie. Toto postavení dále posílí 
začlenění hledisek týkajících se posouzení 
zdravotní závadnosti a bezpečnosti, 
dopadu využívání technologie na 
hospodářství a životní prostředí a řízení 
celkových a konkrétních rizik při využití 
biotechnologie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1116
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

V kontextu rizik souvisejících s biotechnologií je třeba doplnit odkaz na zásadu obezřetnosti. 

Pozměňovací návrh 1117
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Biotechnologie, která čerpá z rozšiřování 
znalostí o živých systémech, dokáže 
přinést řadu nových aplikací a posílit 
průmyslovou základnu Unie a její inovační 
schopnost. Příklady rostoucího významu 
biotechnologie nalézáme v průmyslových 
aplikacích včetně biochemikálií, u nichž se 
odhaduje, že tržní podíl vzroste do roku 
2015 až o 12–20 % chemické výroby. 
Vzhledem k selektivitě a účinnosti 
biosystémů biotechnologie rovněž řeší řadu 
z takzvaných dvanácti pravidel zelené 
chemie. Případnou hospodářskou zátěž pro 
podniky v Unii lze omezit využitím 

Biotechnologie, která čerpá z rozšiřování 
znalostí o živých systémech, dokáže 
přinést řadu nových aplikací a posílit 
průmyslovou základnu Unie a její inovační 
schopnost. Příklady rostoucího významu 
biotechnologie nalézáme v průmyslových 
aplikacích včetně biologických léčivých 
přípravků a biochemikálií, u nichž se 
odhaduje, že tržní podíl vzroste do roku 
2015 až o 12–20 % chemické výroby. 
Biotechnologie umožňuje vývoj nových 
léčivých přípravků pro účinnější terapie 
také proto, že hrozba multirezistentních 
bakterií stále roste a terapeutické potřeby 
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potenciálu biotechnologických procesů 
a biologických výrobků při snižování emisí 
CO2, u nichž se odhaduje, že se do roku 
2030 budou pohybovat mezi 1 až 2,5 
miliardami tun ekvivalentu CO2 za rok. 
V evropském biofarmaceutickém průmyslu 
se již asi 20 % současných léčivých 
přípravků získává pomocí biotechnologie, 
u nových léků se jedná až o 50 %. 
Biotechnologie kromě toho otevírá nové 
cesty pro zkoumání obrovského potenciálu 
mořských zdrojů pro vytváření inovačních 
aplikací v oblasti průmyslu, zdravotnictví 
a ochrany životního prostředí. Předpokládá 
se, že vznikající odvětví mořské (modré) 
biotechnologie poroste o 10 % za rok.

u rakoviny a neurodegenerativních 
onemocnění nejsou naplněny. 
Biologickým léčebným přípravkům 
i novým přírodním produktům a jejich 
náhražkám vyrobeným v rámci inovativní 
systémové biologie, biosyntetického 
a semisyntetického přístupu by měla být 
věnována větší pozornost. Vzhledem 
k selektivitě a účinnosti biosystémů 
biotechnologie rovněž řeší řadu 
z takzvaných dvanácti pravidel zelené 
chemie. Případnou hospodářskou zátěž pro 
podniky v Unii lze omezit využitím 
potenciálu biotechnologických procesů 
a biologických výrobků při snižování emisí 
CO2, u nichž se odhaduje, že se do roku 
2030 budou pohybovat mezi 1 až 2,5 
miliardami tun ekvivalentu CO2 za rok. 
V evropském biofarmaceutickém průmyslu 
se již asi 20 % současných léčivých 
přípravků získává pomocí biotechnologie, 
u nových léků se jedná až o 50 %. 
Špičkové technologie, jako je syntetická 
biologie, jsou příslibem pro udržitelná 
paliva s neutrálním obsahem uhlíku, 
výrobu čistých chemikálií včetně 
farmaceutických výrobků, výrobních 
metod šetrných k životnímu prostředí, 
nových aplikací ve zdravotnictví 
a bionanomateriálů. Biotechnologie 
kromě toho otevírá nové cesty pro 
zkoumání obrovského potenciálu mořských 
zdrojů pro vytváření inovačních aplikací 
v oblasti průmyslu, zdravotnictví a ochrany 
životního prostředí. Předpokládá se, že 
vznikající odvětví mořské (modré) 
biotechnologie poroste o 10 % za rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 1118
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Biotechnologie je důležitá i v zemědělských aplikacích.

Pozměňovací návrh 1120
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Biotechnologie, která čerpá z rozšiřování 
znalostí o živých systémech, dokáže 
přinést řadu nových aplikací a posílit 
průmyslovou základnu Unie a její inovační 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Biotechnologie, která čerpá z rozšiřování 
znalostí o živých systémech, dokáže 
přinést řadu nových aplikací a posílit 
průmyslovou základnu Unie a její inovační 
schopnost. Příklady rostoucího významu 
biotechnologie nalézáme v průmyslových 
aplikacích včetně biochemikálií, u nichž se 
odhaduje, že tržní podíl vzroste do roku 

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

2015 až o 12–20 % chemické výroby. 
Vzhledem k selektivitě a účinnosti 
biosystémů biotechnologie rovněž řeší řadu 
z takzvaných dvanácti pravidel zelené 
chemie. Případnou hospodářskou zátěž pro 
podniky v Unii lze omezit využitím 
potenciálu biotechnologických procesů 
a biologických výrobků při snižování emisí 
CO2, u nichž se odhaduje, že se do roku 
2030 budou pohybovat mezi 1 až 2,5 
miliardami tun ekvivalentu CO2 za rok.
V evropském biofarmaceutickém průmyslu 
se již asi 20 % současných léčivých 
přípravků získává pomocí biotechnologie, 
u nových léků se jedná až o 50 %. 
Biotechnologie kromě toho otevírá nové 
cesty pro zkoumání obrovského potenciálu 
mořských zdrojů pro vytváření inovačních 
aplikací v oblasti průmyslu, zdravotnictví, 
chemického průmyslu, energetiky
a ochrany životního prostředí. Předpokládá 
se, že vznikající odvětví mořské (modré) 
biotechnologie poroste o 10 % za rok.

Or. fr

Odůvodnění

Biotechnologie mohou být využity pro rozvoj nových zdrojů energie. Potenciál 
biotechnologického rozvoje, pokud jde o nové průmyslové produkty a procesy, je jasně 
stanoven v odstavci 1.4.3, kde jsou uvedeny příslušné činnosti. Odpovídající odkaz by proto 
měl být zahrnut i zde.

Pozměňovací návrh 1125
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Podpora špičkových biotechnologií jako 
hybné síly budoucích inovací

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

Pozměňovací návrh 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Potenciál v oblasti biotechnologie by se neměl omezovat na průmyslové postupy, ale měl by 
zahrnovat veškeré důležité produkty a postupy.

Pozměňovací návrh 1128
Vicky Ford
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1129
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Rozvoj oblastí vznikajících technologií, 
jako je syntetická biologie, 
bioinformatika, systémová biologie 
a biologické léčebné přípravky, které jsou 
velkým příslibem zcela nových aplikací, 
jako jsou například biologicky aktivní 
přírodní peptidy s prokázanými 
farmakologickými účinky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Průmyslové procesy založené na 
biotechnologii

b) Výrobky a procesy založené 
na biotechnologii

Or. en



AM\907546CS.doc 59/161 PE492.765v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Rozvoj průmyslové biotechnologie 
a návrhu biologických procesů 
v průmyslovém rozsahu za účelem 
vytvoření konkurenceschopných 
průmyslových výrobků a postupů (např. 
v chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, 
v těžebním průmyslu, energetice, 
papírenském a celulózovém průmyslu, ve 
výrobcích z vláken a v dřevařském 
průmyslu, textilním průmyslu, 
škrobárenství a potravinářství) a její 
environmentální rozměr.

Or. en

Pozměňovací návrh 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1133
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Rozvoj platformových technologií 
(omických věd (např. genomika, 
metagenomika, proteomika), průzkumu 
molekulárních nástrojů, hledání a analýzy 
biomarkerů a hledání a analýzy léků) za 
účelem posílení vedoucího postavení 
a konkurenční výhody ve velkém počtu 
hospodářských odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 1135
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. c – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Systémová biologie je nejširší termín, takže by měl být použit jako první. Ostatní termíny se 
použijí pro konkrétnější oblasti.

Pozměňovací návrh 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj platformových technologií (např. 
genomika, metagenomika, proteomika, 
molekulární nástroje) za účelem posílení 

Rozvoj platformových technologií (např. 
genomika, metagenomika, proteomika, 
molekulární a buněčné inženýrství 
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vedoucího postavení a konkurenční výhody 
ve velkém počtu hospodářských odvětví.

a nástroje) za účelem posílení vedoucího 
postavení a konkurenční výhody ve velkém 
počtu hospodářských odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1139
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. c – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1140
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Environmentální, sociální a etické 
zájmy
Cílem je zohlednit environmentální, 
sociální a etické zájmy s přihlédnutím 
k některým druhům technologií pomocí 
rozvoje hodnotících postupů, včetně široké 
konzultace se zúčastněnými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 1141
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Naléhavé zdravotní otázky
Vývoj produktů a technologií pro nové 
antimikrobiální látky (nová antibiotika 
a alternativy), (bezpečnější) očkovací látky 
a léky proti genetickým poruchám 
a onemocněním souvisejícím 
s demografickými změnami. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Rozvíjení společenského rozměru 
nanotechnologie. Zaměření na řízení 
biotechnologie ke společenskému 
prospěchu v rámci etických mezí.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise je sociální rozměr nanotechnologie explicitně uveden. Tento bod je alespoň 
tak důležitý, jako biotechnologie.

Pozměňovací návrh 1143
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 2 – odst. 1 – bod 1.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.4 a. Ekologická inovace
1.4.1a Specifický cíl ekologické inovace
Specifickým cílem ekologické inovace je 
podpora inovačního evropského průmyslu 
a inovační komunity, která cíleně vytváří 
nové výrobky, postupy a služby přinášející 
zelený růst a environmentální výhody a jíž 
je přiznáno vedoucí postavení ve světě. 
Cílem je zvýšit účinnost využívání zdrojů, 
omezit dopady na životní prostředí, 
předcházet znečištění (vody) a/nebo 
dosáhnout účinnějšího, efektivnějšího 
a spolehlivějšího využívání přírodních 
zdrojů.
1.4.2a Odůvodnění a přidaná hodnota 
Unie
Vedoucí postavení v průmyslu v oblasti 
ekologických inovací povede ke zlepšení 
environmentálního profilu a odolnosti 
v celém hospodářství a bude zároveň 
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hospodárné a prospěšné pro obchod 
a společnost jako celek, od obyvatel 
venkova po obyvatele měst. Globální trh 
(2020) ekologického průmyslu se rychle 
rozšiřuje a toto odvětví obchodu EU již 
rychle roste. Ekologický průmysl EU je již 
větší než evropský automobilový průmysl 
a má v celosvětovém měřítku vedoucí 
postavení. Horizont 2020 musí z této 
skutečnosti vycházet. Ekologické inovace 
se musí rozšířit do všech oblastí 
hospodářství a společnosti a musí se stát 
základem výrazné konkurenční výhody 
pro Evropu tak, aby mohla čelit problému 
udržitelnosti. Ekologické inovace proto 
představují klíčovou technologii.
Pro ekologický průmysl je příznačná 
přítomnost velkého počtu malých 
a středních podniků (MSP). Tyto podniky 
představují přibližně polovinu všech 
pracovních míst. MSP jako partneři 
větších průmyslových partnerů musí hrát 
stále větší úlohu při inovování nových 
technologií a řešení a při jejich 
uplatňování.
Klíčové zdroje inovací se nacházejí na 
rozhraní mezi ekologickými inovacemi 
a jinými základními technologiemi, 
především IKT (monitorování a průzkum).
1.4.3a Hlavní rysy činností
Ekologická inovace je jakýkoli druh 
inovace, jehož výsledkem je nebo má být 
významný a prokazatelný pokrok směrem 
k cíli udržitelného rozvoje při omezení 
dopadu na životní prostředí, posílení 
odolnosti vůči tlakům ze strany životního 
prostředí nebo dosažení účinnějšího 
a spolehlivějšího využívání přírodních 
zdrojů.
Činnosti v rámci ekologických inovací se 
soustředí na udržitelné inovace v rámci 
těchto oblastí nebo napříč těmito 
oblastmi:
a) dodávky zelené energie
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b) energetická účinnost
c) účinnost materiálů
d) ekologická mobilita
e) voda
f) odpad

Or. en

Pozměňovací návrh 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vyspělé výroby a zpracování je 
přeměnit současné průmyslové podniky, 
systémy a postupy posílením klíčových 
technologií s cílem dosáhnout výrobních
a zpracovatelských technologií, které jsou 
náročnější na znalosti, udržitelné 
a mezioborové, což povede k inovačnějším 
výrobkům, postupům a službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 1145
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vyspělé výroby a zpracování je 
přeměnit současné průmyslové formy 
výroby směrem k výrobním 
a zpracovatelským technologiím, které jsou 

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

náročnější na znalosti, udržitelné, účinné 
z hlediska zdrojů, energeticky účinné
a mezioborové, což povede k inovačnějším 
výrobkům, postupům a službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 1146
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1147
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odvětví výroby je pro evropské 
hospodářství velmi důležité – v roce 2007 
se podílelo zhruba 17 % na HDP 
a vytvářelo přibližně 22 milionů 
pracovních míst v Unii. Vzhledem ke 
snižování hospodářských překážek 
obchodu a účinku komunikačních 
technologií je výroba vystavena silné 

Odvětví výroby je pro evropské 
hospodářství velmi důležité – v roce 2007 
se podílelo zhruba 17 % na HDP 
a vytvářelo přibližně 22 milionů 
pracovních míst v Unii. Vzhledem ke 
snižování hospodářských překážek 
obchodu a účinku komunikačních 
technologií je výroba vystavena silné 
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hospodářské soutěži a tíhne k zemím 
s nejnižšími celkovými náklady. 
V důsledku vysokých mezd se tedy 
evropský přístup k výrobě musí kvůli 
udržení globální konkurenceschopnosti 
dramaticky změnit a program 
Horizont 2020 může přispět ke spolupráci 
všech významných zúčastněných stran na 
dosažení tohoto cíle.

hospodářské soutěži a tíhne k zemím 
s nejnižšími celkovými náklady. Evropský
přístup k výrobě se musí kvůli udržení 
globální konkurenceschopnosti dramaticky 
změnit a program Horizont 2020 může 
přispět ke spolupráci všech významných 
zúčastněných stran na dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odvětví výroby je pro evropské 
hospodářství velmi důležité – v roce 2007 
se podílelo zhruba 17 % na HDP 
a vytvářelo přibližně 22 milionů 
pracovních míst v Unii. Vzhledem ke 
snižování hospodářských překážek 
obchodu a účinku komunikačních 
technologií je výroba vystavena silné 
hospodářské soutěži a tíhne k zemím 
s nejnižšími celkovými náklady. 
V důsledku vysokých mezd se tedy 
evropský přístup k výrobě musí kvůli 
udržení globální konkurenceschopnosti 
dramaticky změnit a program 
Horizont 2020 může přispět ke spolupráci 
všech významných zúčastněných stran na 
dosažení tohoto cíle.

Odvětví výroby je pro evropské 
hospodářství velmi důležité – v roce 2007 
se podílelo zhruba 17 % na HDP 
a představovalo přibližně 22 milionů 
pracovních míst v Unii, přičemž většina 
podniků jsou malé a střední podniky. 
Vzhledem ke snižování hospodářských 
překážek obchodu a účinku komunikačních 
technologií je výroba vystavena silné 
hospodářské soutěži a tíhne k zemím 
s nejnižšími celkovými náklady. 
V důsledku vysokých mezd se tedy 
evropský přístup k výrobě musí kvůli 
udržení globální konkurenceschopnosti 
dramaticky změnit a program 
Horizont 2020 může přispět ke spolupráci 
všech významných zúčastněných stran na 
dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 1149
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa musí pokračovat v investicích na 
úrovni Unie, aby si zachovala své vedoucí 
postavení a schopnosti v oblasti výrobních 
technologií, uskutečnila přechod 
k výrobkům s vysokou hodnotou náročným 
na znalosti a vytvořila podmínky 
a prostředky pro udržitelnou výrobu 

Netýká se českého znění.
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a poskytování servisu po dobu životnosti 
vyrobeného produktu. Výrobní 
a zpracovatelský průmysl náročný na 
zdroje musí dále mobilizovat zdroje 
a znalosti na úrovni Unie a pokračovat 
v investování do výzkumu, vývoje 
a inovací, aby umožnil další pokrok na 
cestě ke konkurenceschopnému 
nízkouhlíkovému hospodářství a dodržel 
dohodnutá omezení emisí skleníkových 
plynů do roku 2050 platná pro průmyslová 
odvětví v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 1151
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Podpora udržitelného průmyslového růstu 
usnadněním strategického posunu v Evropě 
od výroby založené na nákladech 
k přístupu založenému na vytváření vysoké 
přidané hodnoty prostřednictvím využití 
technologií vytvořených v jiných 
odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 1152
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora udržitelného průmyslového růstu 
usnadněním strategického posunu v Evropě 

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

od výroby založené na nákladech 
k přístupu založenému na vytváření vysoké 
přidané hodnoty, účinnosti materiálů 
a systémů uzavřeného oběhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1154
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Technologie umožňující výstavbu 
energeticky účinných budov

b) Technologie umožňující výstavbu 
energeticky účinných budov a technologie 
umožňující výstavbu budov s malým 
dopadem na životní prostředí

Or. en

Pozměňovací návrh 1155
Francesco De Angelis
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Snižování spotřeby energie a emisí CO2 
prostřednictvím výzkumu, rozvoje 
a využívání udržitelných stavebních 
technologií při současném řešení celého 
hodnotového řetězce a posílení 
meziodvětvových a víceoborových inovací, 
nových obchodních modelů a hodnot 
nabízených občanům.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit význam výzkumu a inovací ve stavebnictví i meziodvětvových 
a víceoborových synergií, které jsou s ním spojeny.

Pozměňovací návrh 1156
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Snižování spotřeby energie a emisí CO2 
prostřednictvím výzkumu, rozvoje 
a využívání udržitelných stavebních 
technologií při současném řešení celého 
hodnotového řetězce a posílení 
meziodvětvových a víceoborových inovací, 
nových obchodních modelů a hodnot 
nabízených občanům.

Or. en

Pozměňovací návrh 1157
Oreste Rossi
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 1158
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Snižování spotřeby energie a emisí CO2 
prostřednictvím rozvoje a využívání 
udržitelných stavebních technologií
a snižování celkového dopadu výstavby 
budov na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1160
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Udržitelné a nízkouhlíkové technologie 
v odvětvích zpracovatelského průmyslu 
náročných na energii

c) Udržitelné a nízkouhlíkové technologie 
s malým dopadem na životní prostředí 
v odvětvích zpracovatelského průmyslu

Or. fr

Pozměňovací návrh 1161
Henri Weber

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Udržitelné a nízkouhlíkové technologie 
v odvětvích zpracovatelského průmyslu 
náročných na energii

c) Udržitelné a nízkouhlíkové technologie 
s malým dopadem na životní prostředí 
v odvětvích zpracovatelského průmyslu 
náročných na energii

Or. fr

Pozměňovací návrh 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Udržitelné a nízkouhlíkové technologie 
v odvětvích zpracovatelského průmyslu 
náročných na energii

Netýká se českého znění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Udržitelné a nízkouhlíkové technologie 
v odvětvích zpracovatelského průmyslu 
náročných na energii

c) Udržitelné a nízkouhlíkové technologie 
v odvětvích zpracovatelského průmyslu 
náročných na energii a zdroje

Or. en

Pozměňovací návrh 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zpracovatelského průmyslu zásadním 
zlepšením účinnosti zdrojů a energetické 
účinnosti a omezením dopadu těchto 
průmyslových činností na životní prostředí 
v celém hodnotovém řetězci a podpora 
zavádění nízkouhlíkových technologií, 
včetně začlenění obnovitelných zdrojů 
energie a inteligentních moderních 
kontrolních systémů.

Or. en

Odůvodnění

Začlenění obnovitelných zdrojů energie v průmyslových postupech by mělo být podpořeno 
s cílem přejít na nízkouhlíkové tepelné průmyslové postupy.

Pozměňovací návrh 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zpracovatelského průmyslu zásadním 
zlepšením účinnosti zdrojů a energetické 
účinnosti a omezením dopadu těchto 
průmyslových činností na životní prostředí 
v celém hodnotovém řetězci a podpora 
zavádění nízkouhlíkových technologií, 
včetně začlenění obnovitelných zdrojů 
energie a inteligentních moderních
monitorovacích systémů.

Or. fr

Odůvodnění

Začlenění obnovitelných zdrojů energie do tepelných průmyslových postupů by mělo být 
podpořeno za účelem dekarbonizace těchto postupů.

Pozměňovací návrh 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zpracovatelského průmyslu zásadním 
zlepšením účinnosti zdrojů a energetické 
účinnosti a omezením dopadu těchto 
průmyslových činností na životní prostředí 
v celém hodnotovém řetězci a podpora 
zavádění nízkouhlíkových technologií, 
například nových katalyzátorů pro 
účinnější postupy šetrnější k životnímu 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1168
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina



PE492.765v01-00 78/161 AM\907546CS.doc

CS

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1170
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odvozování koncepcí a metodik pro 
přizpůsobivé obchodní modely „založené 
na znalostech“ v individuálně 
uzpůsobených přístupech.

Odvozování koncepcí a metodik pro 
přizpůsobivé obchodní modely „založené 
na znalostech“ v individuálně 
uzpůsobených přístupech. Podpora rozvoje 
nových obchodních modelů ekologických 
inovací a alternativních produktivních 
přístupů ke zdrojům.

Or. en

Pozměňovací návrh 1171
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem výzkumu a inovací Specifickým cílem výzkumu a inovací 
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v oblasti vesmíru je posílit 
konkurenceschopný a inovativní kosmický 
průmysl a výzkumnou obec, aby byl 
zajištěn rozvoj a využívání vesmírné 
infrastruktury, a tím naplněny budoucí 
politické a společenské potřeby Unie.

v oblasti vesmíru je jednak umožnit 
Evropě koncipovat, rozvíjet, provozovat 
a využívat vesmírné technologie a jednak 
posílit konkurenceschopný a inovativní 
kosmický průmysl a výzkumnou obec, aby 
byl zajištěn rozvoj a využívání vesmírné 
infrastruktury, a tím naplněny budoucí 
politické a společenské potřeby Unie
a podpořit hospodářský růst a provádění 
různých důležitých evropských politik.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že obrat evropského kosmického průmyslu závisí na obchodních trzích 
(rarita v celosvětovém kontextu), konkurenceschopnosti, inovacích a schopnosti udržet 
dodávku potřebných strategických produktů, vyžaduje ekonomickou podporu. V opačném 
případě by byla nezávislost Evropy v tomto odvětví ohrožena.

Pozměňovací návrh 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vesmíru je posílit 
konkurenceschopný a inovativní kosmický 
průmysl a výzkumnou obec, aby byl 
zajištěn rozvoj a využívání vesmírné 
infrastruktury, a tím naplněny budoucí 
politické a společenské potřeby Unie.

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vesmíru je posílit 
konkurenceschopný a inovativní kosmický 
průmysl a výzkumnou obec, aby byl 
zajištěn rozvoj a využívání vesmírné 
infrastruktury, aplikací a služeb a tím 
naplněny budoucí politické a společenské 
potřeby Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1173
Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vesmíru je posílit 
konkurenceschopný a inovativní kosmický 
průmysl a výzkumnou obec, aby byl 
zajištěn rozvoj a využívání vesmírné 
infrastruktury, a tím naplněny budoucí 
politické a společenské potřeby Unie.

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vesmíru je posílit 
konkurenceschopný a inovativní kosmický 
průmysl a výzkumnou obec, aby byl 
zajištěn rozvoj a využívání vesmírné 
infrastruktury, aplikací a služeb a tím 
naplněny budoucí politické a společenské 
potřeby Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1174
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vesmíru je posílit 
konkurenceschopný a inovativní kosmický 
průmysl a výzkumnou obec, aby byl 
zajištěn rozvoj a využívání vesmírné 
infrastruktury, a tím naplněny budoucí 
politické a společenské potřeby Unie.

Specifickým cílem výzkumu a inovací 
v oblasti vesmíru je posílit 
konkurenceschopný a inovativní kosmický 
průmysl a výzkumnou obec, aby bylo 
zajištěno využívání vesmírné 
infrastruktury, a tím naplněny budoucí 
politické a společenské potřeby Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1175
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posílení evropského vesmírného odvětví 
podporou výzkumu a inovací v oblasti 

Posílení evropského vesmírného odvětví 
podporou výzkumu a inovací v oblasti 
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vesmíru je zásadní podmínkou k tomu, aby 
si Evropa udržela a zajistila schopnost 
přístupu do vesmíru a provádění operací ve 
vesmíru, a podpořila tak politiky Unie, 
mezinárodní strategické zájmy 
a konkurenceschopnost mezi zavedenými 
i novými státy podnikajícími cesty do 
vesmíru.

vesmíru je zásadní podmínkou k tomu, aby 
si Evropa udržela a zajistila schopnost 
přístupu do vesmíru a provádění operací ve 
vesmíru, a podpořila tak politiky Unie, 
mezinárodní strategické zájmy 
a konkurenceschopnost mezi zavedenými 
i novými státy podnikajícími cesty do 
vesmíru. Činnosti by měly být rozvíjeny 
a prováděny vzájemným doplňováním EU, 
ESA a členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posílení evropského vesmírného odvětví 
podporou výzkumu a inovací v oblasti 
vesmíru je zásadní podmínkou k tomu, aby 
si Evropa udržela a zajistila schopnost 
přístupu do vesmíru a provádění operací ve 
vesmíru, a podpořila tak politiky Unie, 
mezinárodní strategické zájmy
a konkurenceschopnost mezi zavedenými 
i novými státy podnikajícími cesty do 
vesmíru.

Posílení evropského vesmírného odvětví 
podporou výzkumu a inovací v oblasti 
vesmíru v elektronických komunikacích, 
pozorování země, navigaci, vědě 
a průzkumu je zásadní podmínkou k tomu, 
aby si Evropa udržela a zajistila schopnost 
přístupu do vesmíru a provádění operací ve 
vesmíru, a podpořila tak politiky Unie, 
mezinárodní strategické zájmy 
a konkurenceschopnost mezi zavedenými 
i novými státy podnikajícími cesty do 
vesmíru.

Or. en

Pozměňovací návrh 1177
Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posílení evropského vesmírného odvětví 
podporou výzkumu a inovací v oblasti 
vesmíru je zásadní podmínkou k tomu, aby 
si Evropa udržela a zajistila schopnost 
přístupu do vesmíru a provádění operací ve 
vesmíru, a podpořila tak politiky Unie, 
mezinárodní strategické zájmy 
a konkurenceschopnost mezi zavedenými 
i novými státy podnikajícími cesty do 
vesmíru.

Posílení evropského vesmírného odvětví 
podporou výzkumu a inovací v oblasti 
vesmíru v oblasti pozorování Země, 
navigace, vědy a průzkumu je zásadní 
podmínkou k tomu, aby si Evropa udržela 
a zajistila schopnost přístupu do vesmíru 
a provádění operací ve vesmíru, 
a podpořila tak politiky Unie, mezinárodní 
strategické zájmy a konkurenceschopnost 
mezi zavedenými i novými státy 
podnikajícími cesty do vesmíru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posílení evropského vesmírného odvětví 
podporou výzkumu a inovací v oblasti 
vesmíru je zásadní podmínkou k tomu, aby 
si Evropa udržela a zajistila schopnost 
přístupu do vesmíru a provádění operací ve 
vesmíru, a podpořila tak politiky Unie, 
mezinárodní strategické zájmy 
a konkurenceschopnost mezi zavedenými 
i novými státy podnikajícími cesty do 
vesmíru.

Posílení evropského veřejného 
a soukromého vesmírného odvětví 
podporou výzkumu a inovací v oblasti 
vesmíru je zásadní podmínkou k tomu, aby 
si Evropa udržela a zajistila schopnost 
přístupu do vesmíru a provádění operací ve 
vesmíru, a podpořila tak politiky Unie, 
mezinárodní strategické zájmy 
a konkurenceschopnost mezi zavedenými 
i novými státy a společnostmi 
podnikajícími cesty do vesmíru.

Or. en

Pozměňovací návrh 1179
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vesmír je významným, ale často 
neviditelným činitelem umožňujícím různé 
služby a produkty, které jsou pro moderní 
společnost klíčové, jako jsou navigace, 
komunikace, předpovídání počasí 
a zeměpisné informace. Tvorba 
a provádění politik na evropské, 
vnitrostátní a regionální úrovni stále více 
závisí na informacích získaných z vesmíru. 
Globální vesmírné odvětví rychle roste 
a rozšiřuje se do nových oblastí (např. Čína 
a Jižní Amerika). V současnosti je 
evropský průmysl významným vývozcem 
prvotřídních družic pro obchodní a vědecké 
účely. Rostoucí celosvětová konkurence 
představuje výzvu pro postavení Evropy 
v této oblasti. Evropa má proto zájem 
zajistit pokračující prosperitu svého 
průmyslu na tomto ostře konkurenčním 
trhu. Údaje z evropských vědeckých družic 
navíc vedly k některým 
z nejvýznamnějších vědeckých průlomů ve 
vědách o Zemi a v astronomii během 
posledních desetiletí. Vzhledem k této 
jedinečné kapacitě by mělo evropské 
vesmírné odvětví hrát zásadní úlohu při 
řešení výzev uvedených ve strategii Evropa 
2020.

Vesmír je významným, ale často 
neviditelným činitelem umožňujícím různé 
služby a produkty, které jsou pro moderní 
společnost klíčové, jako jsou navigace 
a komunikace, ale i předpovídání počasí 
a zeměpisné informace získané družicemi 
při pozorování Země. Tvorba a provádění 
politik na evropské, vnitrostátní 
a regionální úrovni stále více závisí na 
informacích získaných z vesmíru. Globální 
vesmírné odvětví rychle roste a rozšiřuje se 
do nových oblastí (např. Čína a Jižní 
Amerika). Evropský kosmický průmysl 
navzdory hospodářské krizi nadále má 
prvotřídní technickou úroveň. Díky těmto 
kapacitám stojí Evropa v čele vědy týkající 
se vesmíru a země a evropský průmysl má 
své místo na obchodních trzích. V této 
souvislosti je podpora 
konkurenceschopnosti celého 
dodavatelského řetězce evropského 
kosmického průmyslu hlavní výzvou, již je 
třeba plnit prostřednictvím odpovídající 
politiky v oblasti výzkumu a vývoje a jež 
musí být řešena v celé Evropě, aby tak 
evropský průmysl nadále držel krok se 
svými mezinárodními konkurenty, které 
podporují silné domácí trhy. V současnosti 
je evropský průmysl významným 
vývozcem prvotřídních družic pro 
obchodní a vědecké účely. Rostoucí 
celosvětová konkurence představuje výzvu 
pro postavení Evropy v této oblasti. Evropa 
má proto zájem zajistit pokračující 
prosperitu svého průmyslu na tomto ostře 
konkurenčním trhu. Údaje z evropských 
vědeckých družic a sond navíc vedly 
k některým z nejvýznamnějších vědeckých 
průlomů ve vědách o Zemi, v základní 
fyzice a v astronomii během posledních 
desetiletí. Vzhledem k této jedinečné 
kapacitě by mělo evropské vesmírné 
odvětví hrát zásadní úlohu při řešení výzev 
uvedených ve strategii Evropa 2020.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vesmír je významným, ale často 
neviditelným činitelem umožňujícím různé 
služby a produkty, které jsou pro moderní 
společnost klíčové, jako jsou navigace, 
komunikace, předpovídání počasí 
a zeměpisné informace. Tvorba 
a provádění politik na evropské, 
vnitrostátní a regionální úrovni stále více 
závisí na informacích získaných z vesmíru. 
Globální vesmírné odvětví rychle roste 
a rozšiřuje se do nových oblastí (např. Čína 
a Jižní Amerika). V současnosti je 
evropský průmysl významným vývozcem 
prvotřídních družic pro obchodní a vědecké 
účely. Rostoucí celosvětová konkurence 
představuje výzvu pro postavení Evropy 
v této oblasti. Evropa má proto zájem 
zajistit pokračující prosperitu svého 
průmyslu na tomto ostře konkurenčním 
trhu. Údaje z evropských vědeckých družic 
navíc vedly k některým 
z nejvýznamnějších vědeckých průlomů ve 
vědách o Zemi a v astronomii během 
posledních desetiletí. Vzhledem k této 
jedinečné kapacitě by mělo evropské 
vesmírné odvětví hrát zásadní úlohu při 
řešení výzev uvedených ve strategii Evropa 
2020.

Vesmír je významným, ale často 
neviditelným činitelem umožňujícím různé 
služby a produkty, které jsou pro moderní 
společnost klíčové, jako jsou navigace, 
komunikace, předpovídání počasí 
a zeměpisné informace. Tvorba 
a provádění politik na evropské, 
vnitrostátní a regionální úrovni stále více 
závisí na informacích získaných z vesmíru. 
Globální vesmírné odvětví rychle roste 
a rozšiřuje se do nových oblastí (např. Čína 
a Jižní Amerika). V současnosti je 
evropský průmysl významným vývozcem 
prvotřídních družic pro obchodní (zejména 
v odvětví elektronických komunikací) 
a vědecké účely. Rostoucí celosvětová 
konkurence představuje výzvu pro 
postavení Evropy v této oblasti. Evropa má 
proto zájem zajistit pokračující prosperitu 
svého průmyslu na tomto ostře 
konkurenčním trhu. Údaje z evropských 
vědeckých družic navíc vedly k některým 
z nejvýznamnějších vědeckých průlomů ve 
vědách o Zemi a v astronomii během 
posledních desetiletí. Vzhledem k této 
jedinečné kapacitě by mělo evropské 
vesmírné odvětví hrát zásadní úlohu při 
řešení výzev uvedených ve strategii Evropa 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1181
Fiona Hall, Kent Johansson
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vesmír je významným, ale často 
neviditelným činitelem umožňujícím různé 
služby a produkty, které jsou pro moderní 
společnost klíčové, jako jsou navigace, 
komunikace, předpovídání počasí 
a zeměpisné informace. Tvorba 
a provádění politik na evropské, 
vnitrostátní a regionální úrovni stále více 
závisí na informacích získaných z vesmíru. 
Globální vesmírné odvětví rychle roste 
a rozšiřuje se do nových oblastí (např. Čína 
a Jižní Amerika). V současnosti je 
evropský průmysl významným vývozcem 
prvotřídních družic pro obchodní a vědecké 
účely. Rostoucí celosvětová konkurence 
představuje výzvu pro postavení Evropy 
v této oblasti. Evropa má proto zájem 
zajistit pokračující prosperitu svého 
průmyslu na tomto ostře konkurenčním 
trhu. Údaje z evropských vědeckých družic 
navíc vedly k některým 
z nejvýznamnějších vědeckých průlomů ve 
vědách o Zemi a v astronomii během 
posledních desetiletí. Vzhledem k této 
jedinečné kapacitě by mělo evropské 
vesmírné odvětví hrát zásadní úlohu při 
řešení výzev uvedených ve strategii Evropa 
2020.

Vesmír je významným, ale často 
neviditelným činitelem umožňujícím různé 
služby a produkty, které jsou pro moderní 
společnost klíčové, jako jsou navigace, 
komunikace, předpovídání počasí 
a zeměpisné informace. Tvorba 
a provádění politik na evropské, 
vnitrostátní a regionální úrovni stále více 
závisí na informacích získaných z vesmíru. 
Globální vesmírné odvětví rychle roste 
a rozšiřuje se do nových oblastí (např. 
Čína, Jižní Amerika a Afrika). 
V současnosti je evropský průmysl 
významným vývozcem prvotřídních družic 
pro obchodní a vědecké účely. Rostoucí 
celosvětová konkurence představuje výzvu 
pro postavení Evropy v této oblasti. Evropa 
má proto zájem zajistit pokračující 
prosperitu svého průmyslu na tomto ostře 
konkurenčním trhu. Údaje z evropských 
vědeckých družic navíc vedly k některým 
z nejvýznamnějších vědeckých průlomů ve 
vědách o Zemi a v astronomii během 
posledních desetiletí. Vzhledem k této 
jedinečné kapacitě by mělo evropské 
vesmírné odvětví hrát zásadní úlohu při 
řešení výzev uvedených ve strategii Evropa 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapacity ve vesmírné oblasti, které mají Kapacity ve vesmírné oblasti, které mají 
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klíčový význam pro evropskou společnost, 
se opírají o výzkum, technologický rozvoj 
a inovace. Zatímco Spojené státy americké 
vynakládají přibližně 25 % svého 
vesmírného rozpočtu na VaV, v případě 
Unie je to méně než 10 %. Kromě toho je 
vesmírný výzkum v Unii rozdroben do 
vnitrostátních programů několika 
členských států. V zájmu zachování 
technologické a konkurenční výhody je 
nutný postup na úrovni Unie zaměřený na 
koordinaci vesmírného výzkumu, podporu 
účasti výzkumných pracovníků ze všech 
členských států a snížení překážek pro 
projekty spolupráce ve vesmírném 
výzkumu přesahující státní hranice. To je 
nutné provádět v koordinaci s Evropskou 
kosmickou agenturou, která od roku 1975 
úspěšně řídí vývoj průmyslových družic 
a mise v hlubokém vesmíru na mezivládní 
úrovni s částí členských států. Informace 
z evropských družic budou navíc přinášet 
stále větší potenciál pro další rozvoj 
inovativních návazných satelitních služeb. 
Toto je typické odvětví činnosti pro MSP, 
které by mělo být podpořeno opatřeními 
v oblasti výzkumu a inovací, aby bylo 
možné plně využít přínosu z této 
příležitosti a zejména značných investic do 
dvou stěžejních projektů Unie – Galileo 
a GMES.

klíčový význam pro evropskou společnost, 
se opírají o výzkum, technologický rozvoj 
a inovace. Zatímco Spojené státy americké 
vynakládají přibližně 25 % svého 
vesmírného rozpočtu na VaV, v případě 
Unie je to méně než 10 %. Kromě toho je 
vesmírný výzkum v Unii rozdroben do 
vnitrostátních programů několika 
členských států a do programů ESA. 
V zájmu zachování technologické 
a konkurenční výhody Evropy a s cílem 
vydělávat na investicích v době finanční 
krize a rozpočtových škrtů je nutný postup 
na úrovni Unie ve spojení s činnostmi
vesmírného výzkumu, které provádějí 
členské státy, ESA a průmysl. Příprava 
plánu strategického výzkumu při zapojení 
průmyslu, EK a kosmických agentur by 
proto měla být řešením na podporu lépe 
stanovené vize budoucích technologických 
směrů pro evropské vesmírné odvětví. 
Postup na úrovni Unie je nutný také 
v zájmu podpory účasti nejlepších 
výzkumných pracovníků ze všech 
členských států a snížení překážek pro 
projekty spolupráce v kosmickém 
výzkumu přesahující státní hranice. 
Informace z evropských družic budou 
navíc přinášet stále větší potenciál pro další 
rozvoj inovativních návazných satelitních 
služeb. Toto je typické odvětví činnosti pro 
MSP, které by mělo být podpořeno 
opatřeními v oblasti výzkumu a inovací, 
aby bylo možné plně využít přínosu z této 
příležitosti a zejména značných investic do 
dvou stěžejních projektů Unie – Galileo 
a GMES.

Or. en

Pozměňovací návrh 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapacity ve vesmírné oblasti, které mají 
klíčový význam pro evropskou společnost, 
se opírají o výzkum, technologický rozvoj 
a inovace. Zatímco Spojené státy americké 
vynakládají přibližně 25 % svého 
vesmírného rozpočtu na VaV, v případě 
Unie je to méně než 10 %. Kromě toho je 
vesmírný výzkum v Unii rozdroben do 
vnitrostátních programů několika 
členských států. V zájmu zachování 
technologické a konkurenční výhody je 
nutný postup na úrovni Unie zaměřený na 
koordinaci vesmírného výzkumu, podporu 
účasti výzkumných pracovníků ze všech 
členských států a snížení překážek pro 
projekty spolupráce ve vesmírném 
výzkumu přesahující státní hranice. To je 
nutné provádět v koordinaci s Evropskou 
kosmickou agenturou, která od roku 1975 
úspěšně řídí vývoj průmyslových družic 
a mise v hlubokém vesmíru na mezivládní 
úrovni s částí členských států. Informace 
z evropských družic budou navíc přinášet 
stále větší potenciál pro další rozvoj 
inovativních návazných satelitních služeb. 
Toto je typické odvětví činnosti pro MSP, 
které by mělo být podpořeno opatřeními 
v oblasti výzkumu a inovací, aby bylo 
možné plně využít přínosu z této 
příležitosti a zejména značných investic do 
dvou stěžejních projektů Unie – Galileo 
a GMES.

Kapacity ve vesmírné oblasti, které mají 
klíčový význam pro evropskou společnost, 
se opírají o výzkum, technologický rozvoj 
a inovace. Zatímco Spojené státy americké 
vynakládají přibližně 25 % svého 
vesmírného rozpočtu na VaV, v případě 
Unie je to méně než 10 %. Kromě toho je 
vesmírný výzkum v Unii rozdroben do 
vnitrostátních programů několika 
členských států. V zájmu zachování 
technologické a konkurenční výhody je 
nutný postup na úrovni Unie zaměřený na 
koordinaci vesmírného výzkumu, podporu 
účasti výzkumných pracovníků ze všech 
členských států a snížení překážek pro 
projekty spolupráce ve vesmírném 
výzkumu přesahující státní hranice. To je 
nutné provádět v koordinaci s Evropskou 
kosmickou agenturou, která od roku 1975 
úspěšně řídí vývoj průmyslových družic 
a mise v hlubokém vesmíru na mezivládní 
úrovni s částí členských států. Informace 
z evropských družic budou navíc přinášet 
stále větší potenciál pro další rozvoj 
inovativních návazných satelitních služeb. 
Toto je typické odvětví činnosti pro MSP, 
které by mělo být podpořeno opatřeními 
v oblasti výzkumu a inovací, aby bylo 
možné plně využít přínosu z této 
příležitosti a zejména značných investic do 
dvou stěžejních projektů Unie – Galileo 
a GMES, ale také do odvětví 
elektronických komunikací, které přispívá 
k dosažení cílů digitální agendy Unie, 
například odstraněním digitální propasti, 
což umožňuje vznik elektronických 
podniků na celém evropském území 
a tudíž přispívá k rozvoji jednotného 
digitálního trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1184
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapacity ve vesmírné oblasti, které mají 
klíčový význam pro evropskou společnost, 
se opírají o výzkum, technologický rozvoj 
a inovace. Zatímco Spojené státy americké 
vynakládají přibližně 25 % svého 
vesmírného rozpočtu na VaV, v případě 
Unie je to méně než 10 %. Kromě toho je 
vesmírný výzkum v Unii rozdroben do
vnitrostátních programů několika
členských států. V zájmu zachování 
technologické a konkurenční výhody je 
nutný postup na úrovni Unie zaměřený na 
koordinaci vesmírného výzkumu, podporu 
účasti výzkumných pracovníků ze všech 
členských států a snížení překážek pro 
projekty spolupráce ve vesmírném 
výzkumu přesahující státní hranice. To je 
nutné provádět v koordinaci s Evropskou 
kosmickou agenturou, která od roku 1975 
úspěšně řídí vývoj průmyslových družic 
a mise v hlubokém vesmíru na mezivládní 
úrovni s částí členských států. Informace 
z evropských družic budou navíc přinášet 
stále větší potenciál pro další rozvoj 
inovativních návazných satelitních služeb. 
Toto je typické odvětví činnosti pro MSP, 
které by mělo být podpořeno opatřeními 
v oblasti výzkumu a inovací, aby bylo 
možné plně využít přínosu z této 
příležitosti a zejména značných investic do 
dvou stěžejních projektů Unie – Galileo 
a GMES.

Kapacity ve vesmírné oblasti, které mají 
klíčový význam pro evropskou společnost, 
se opírají o výzkum, technologický rozvoj 
a inovace. Zatímco Spojené státy americké 
vynakládají přibližně 25 % svého 
vesmírného rozpočtu na VaV, v případě 
Unie je to méně než 10 %. Kromě toho je 
vesmírný výzkum v Unii primárně 
prováděn ve vnitrostátních programech 
nebo programech ESA jen některých 
členských států. V zájmu zachování 
technologické a konkurenční výhody je 
nutný postup na úrovni Unie zaměřený na 
koordinaci vesmírného výzkumu, podporu 
účasti výzkumných pracovníků ze všech 
členských států a snížení překážek pro 
projekty spolupráce ve vesmírném 
výzkumu přesahující státní hranice. To je 
nutné provádět v koordinaci s Evropskou 
kosmickou agenturou, která od roku 1975 
úspěšně řídí vývoj průmyslových družic 
a mise v hlubokém vesmíru na mezivládní 
úrovni s částí členských států. Informace 
z evropských družic budou navíc přinášet 
stále větší potenciál pro další rozvoj 
inovativních návazných satelitních služeb. 
Toto je typické odvětví činnosti pro MSP, 
které by mělo být podpořeno opatřeními 
v oblasti výzkumu a inovací, aby bylo 
možné plně využít přínosu z této 
příležitosti a zejména značných investic do 
dvou stěžejních projektů Unie – Galileo 
a GMES.

Or. en

Odůvodnění

Lepší zachycení stávající situace v EU.
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Pozměňovací návrh 1185
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapacity ve vesmírné oblasti, které mají 
klíčový význam pro evropskou společnost, 
se opírají o výzkum, technologický rozvoj 
a inovace. Zatímco Spojené státy americké 
vynakládají přibližně 25 % svého 
vesmírného rozpočtu na VaV, v případě 
Unie je to méně než 10 %. Kromě toho je 
vesmírný výzkum v Unii rozdroben do
vnitrostátních programů několika
členských států. V zájmu zachování 
technologické a konkurenční výhody je 
nutný postup na úrovni Unie zaměřený na 
koordinaci vesmírného výzkumu, podporu 
účasti výzkumných pracovníků ze všech 
členských států a snížení překážek pro 
projekty spolupráce ve vesmírném 
výzkumu přesahující státní hranice. To je 
nutné provádět v koordinaci s Evropskou 
kosmickou agenturou, která od roku 1975 
úspěšně řídí vývoj průmyslových družic 
a mise v hlubokém vesmíru na mezivládní 
úrovni s částí členských států. Informace 
z evropských družic budou navíc přinášet 
stále větší potenciál pro další rozvoj 
inovativních návazných satelitních služeb. 
Toto je typické odvětví činnosti pro MSP, 
které by mělo být podpořeno opatřeními 
v oblasti výzkumu a inovací, aby bylo 
možné plně využít přínosu z této 
příležitosti a zejména značných investic do 
dvou stěžejních projektů Unie – Galileo 
a GMES.

Kapacity ve vesmírné oblasti, které mají 
klíčový význam pro evropskou společnost, 
se opírají o výzkum, technologický rozvoj 
a inovace. Zatímco Spojené státy americké 
vynakládají přibližně 25 % svého 
vesmírného rozpočtu na VaV, v případě 
Unie je to méně než 10 %. Kromě toho je 
vesmírný výzkum v Unii prováděn 
v programech členských států a ESA. 
V zájmu zachování technologické 
a konkurenční výhody je nutný postup na 
úrovni Unie zaměřený na koordinaci 
vesmírného výzkumu, podporu účasti 
výzkumných pracovníků ze všech 
členských států a snížení překážek pro 
projekty spolupráce ve vesmírném 
výzkumu přesahující státní hranice. To je 
nutné provádět v koordinaci s Evropskou 
kosmickou agenturou, která od roku 1975 
úspěšně řídí vývoj průmyslových družic 
a mise v hlubokém vesmíru na mezivládní 
úrovni s částí členských států. Informace 
z evropských družic budou navíc přinášet 
stále větší potenciál pro další rozvoj 
inovativních návazných satelitních služeb. 
Toto je typické odvětví činnosti pro MSP, 
které by mělo být podpořeno opatřeními 
v oblasti výzkumu a inovací, aby bylo 
možné plně využít přínosu z této 
příležitosti a zejména značných investic do 
dvou stěžejních projektů Unie – Galileo 
a GMES.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise by měla přistoupit k již existujícím kosmickým programům Evropské 
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kosmické agentury (ESA), vnitrostátních kosmických agentur a zúčastněných stran z oblasti 
průmyslu v členských státech.

Pozměňovací návrh 1186
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora věnovaná výzkumu a vývoji 
aplikací v oblasti vesmíru bude zvláště 
zaměřena na podporu řešení 
společenských výzev, jako je změna 
klimatu, životní prostředí, udržitelné 
dopravní systémy, zemědělství. Podporu 
poskytovanou v těchto oblastech posiluje 
cíl sdílení zkušeností a interoperabilní 
rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 1187
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a inovace v oblasti vesmíru 
v rámci programu Horizont 2020 jsou 
v souladu s prioritami politiky Unie pro 
oblast vesmíru, které jsou průběžně 
stanovovány Radou Unie pro vesmír 
a Evropskou komisí25.

Výzkum a inovace v oblasti vesmíru 
v rámci programu Horizont 2020 jsou 
v souladu s prioritami politiky Unie pro 
oblast vesmíru a s potřebami evropských 
operačních programů, které jsou průběžně 
stanovovány Radou Unie pro vesmír 
a Evropskou komisí25.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1188
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To znamená zabezpečit a rozvinout 
konkurenceschopný a podnikavý kosmický 
průmysl v kombinaci se světově 
prvotřídním společenstvím výzkumných 
pracovníků v oblasti vesmíru, aby se 
zachovala evropská vedoucí pozice 
a nezávislost v oblasti vesmírných 
technologií, posílily inovace ve vesmírném 
odvětví a umožnily inovace na Zemi 
založené na vesmírné činnosti, například 
používáním údajů z dálkového průzkumu 
a navigace.

To znamená zabezpečit a dále rozvinout 
konkurenceschopný a podnikavý kosmický 
průmysl v kombinaci se světově 
prvotřídním společenstvím výzkumných 
pracovníků v oblasti vesmíru, aby se 
zachovala a posílila evropská vedoucí 
pozice pomocí zajištění dostupnosti 
potřebných technologií – s dostatečnou 
úrovní rozvoje, požadovanou úrovní 
nezávislosti a v podmínkách hospodářské 
soutěže – a aby se zachovala a posílila 
nezávislost ve strategických pododvětvích, 
jako je dostupnost vesmírných nebo 
důležitých technologií, posílily inovace ve 
vesmírném odvětví a umožnily inovace na 
Zemi založené na vesmírné činnosti, 
například používáním údajů z dálkového 
průzkumu a navigace.

Or. en

Odůvodnění

Pokud nemůže být v Evropě uspokojena poptávka po strategických technologiích nezbytných 
pro provádění operačních programů, bude uspokojena jinde. To bude mít důsledky pro naši 
nezávislost při vyvíjení takovýchto technologií i pro zaměstnanost a růst.

Pozměňovací návrh 1189
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To znamená zabezpečit a rozvinout 
konkurenceschopný a podnikavý 

To znamená zabezpečit a rozvinout světově 
prvotřídní společenství výzkumných 
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kosmický průmysl v kombinaci se světově 
prvotřídním společenstvím výzkumných 
pracovníků v oblasti vesmíru, aby se 
zachovala evropská vedoucí pozice 
a nezávislost v oblasti vesmírných 
technologií, posílily inovace ve vesmírném 
odvětví a umožnily inovace na Zemi 
založené na vesmírné činnosti, například 
používáním údajů z dálkového průzkumu 
a navigace.

pracovníků v oblasti vesmíru, aby se 
zachovala evropská vedoucí pozice 
a nezávislost v oblasti vesmírných 
technologií, podpořil konkurenceschopný, 
čistý a podnikavý kosmický průmysl, 
posílily inovace ve vesmírném odvětví 
a umožnily inovace na Zemi založené na 
vesmírné činnosti, například používáním 
údajů z dálkového průzkumu a navigace.

Or. en

Pozměňovací návrh 1190
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To znamená zabezpečit a rozvinout 
konkurenceschopný a podnikavý kosmický 
průmysl v kombinaci se světově 
prvotřídním společenstvím výzkumných 
pracovníků v oblasti vesmíru, aby se 
zachovala evropská vedoucí pozice 
a nezávislost v oblasti vesmírných 
technologií, posílily inovace ve vesmírném 
odvětví a umožnily inovace na Zemi 
založené na vesmírné činnosti, například 
používáním údajů z dálkového průzkumu 
a navigace.

To znamená zabezpečit a rozvinout 
konkurenceschopný a podnikavý kosmický 
průmysl v kombinaci se světově 
prvotřídním společenstvím výzkumných 
pracovníků v oblasti vesmíru, aby se 
zachovala evropská vedoucí pozice 
a nezávislost v oblasti vesmírných 
technologií včetně čistých řešení, posílily 
inovace ve vesmírném odvětví a umožnily 
inovace na Zemi založené na vesmírné 
činnosti, například používáním údajů 
z dálkového průzkumu a navigace.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité posílit potřebu čistých řešení při rozvíjení skutečně konkurenceschopného 
a podnikavého kosmického průmyslu.

Pozměňovací návrh 1191
Amalia Sartori
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To znamená zabezpečit a rozvinout 
konkurenceschopný a podnikavý kosmický 
průmysl v kombinaci se světově 
prvotřídním společenstvím výzkumných 
pracovníků v oblasti vesmíru, aby se 
zachovala evropská vedoucí pozice 
a nezávislost v oblasti vesmírných 
technologií, posílily inovace ve vesmírném 
odvětví a umožnily inovace na Zemi 
založené na vesmírné činnosti, například 
používáním údajů z dálkového průzkumu 
a navigace.

To znamená zabezpečit a rozvinout 
konkurenceschopný, udržitelný
a podnikavý kosmický průmysl 
v kombinaci se světově prvotřídním 
společenstvím výzkumných pracovníků 
v oblasti vesmíru, aby se zachovala 
evropská vedoucí pozice a nezávislost 
v oblasti vesmírných technologií, posílily 
inovace ve vesmírném odvětví a umožnily 
inovace na Zemi založené na vesmírné 
činnosti, například používáním údajů 
z dálkového průzkumu a navigace.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh upozorňuje na to, že odvětví kosmického průmyslu vyžaduje zlepšení 
z hlediska dopadu na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je vyvíjet vyspělé vesmírné 
technologie a provozní koncepce – od 
původního nápadu po demonstraci ve 
vesmíru – včetně navigace a dálkového 
průzkumu a ochrany vesmírné techniky 
před hrozbami, jako jsou kosmické smetí 
a sluneční erupce. Předpokladem vývoje 
a používání vyspělých vesmírných 
technologií je stálé vzdělávání a odborná 
příprava vysoce kvalifikovaných inženýrů 
a vědců.

Cílem je vyvíjet vyspělé a základní
vesmírné technologie a provozní koncepce 
– od původního nápadu po demonstraci ve 
vesmíru. Zahrnuje to technologie pro 
ochranu vesmírné techniky před hrozbami, 
jako jsou kosmické smetí a sluneční 
erupce, jakož i pro družicové 
telekomunikační služby, navigaci a mise 
dálkového průzkumu. Předpokladem 
vývoje a používání vyspělých vesmírných 
technologií je stálé vzdělávání a odborná 
příprava vysoce kvalifikovaných inženýrů 
a vědců i pevné vazby mezi nimi 
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a uživateli kosmických aplikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je vyvíjet vyspělé vesmírné 
technologie a provozní koncepce – od 
původního nápadu po demonstraci ve 
vesmíru – včetně navigace a dálkového 
průzkumu a ochrany vesmírné techniky 
před hrozbami, jako jsou kosmické smetí 
a sluneční erupce. Předpokladem vývoje 
a používání vyspělých vesmírných 
technologií je stálé vzdělávání a odborná 
příprava vysoce kvalifikovaných inženýrů 
a vědců.

Cílem je vyvíjet vyspělé vesmírné 
technologie a provozní koncepce – od 
původního nápadu po demonstraci ve 
vesmíru – včetně navigace, elektronické 
komunikace a dálkového průzkumu 
a ochrany vesmírné techniky před 
hrozbami, jako jsou kosmické smetí 
a sluneční erupce. Předpokladem vývoje 
a používání vyspělých vesmírných 
technologií je stálé vzdělávání a odborná 
příprava vysoce kvalifikovaných inženýrů 
a vědců.

Or. en

Pozměňovací návrh 1194
Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je vyvíjet vyspělé vesmírné 
technologie a provozní koncepce – od 
původního nápadu po demonstraci ve 
vesmíru – včetně navigace a dálkového 
průzkumu a ochrany vesmírné techniky 
před hrozbami, jako jsou kosmické smetí 
a sluneční erupce. Předpokladem vývoje 
a používání vyspělých vesmírných 
technologií je stálé vzdělávání a odborná 

Cílem je vyvíjet vyspělé vesmírné 
technologie a provozní koncepce – od 
původního nápadu po demonstraci ve 
vesmíru – včetně navigace, telekomunikací
a dálkového průzkumu a ochrany vesmírné 
techniky před hrozbami, jako jsou 
kosmické smetí a sluneční erupce. 
Předpokladem vývoje a používání 
vyspělých vesmírných technologií je stálé 
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příprava vysoce kvalifikovaných inženýrů 
a vědců.

vzdělávání a odborná příprava vysoce 
kvalifikovaných inženýrů a vědců.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud se vyvine soustředěné úsilí ke 
koordinaci a organizaci zpracování, 
archivování, ověřování a standardizace 
a udržitelné dostupnosti údajů získaných 
z vesmíru a také k podpoře rozvoje nových 
informačních produktů a služeb 
vycházejících z těchto údajů, lze 
dosáhnout mnohem většího využití údajů 
z evropských družic. Inovace při nakládání 
s údaji a jejich šíření mohou rovněž zajistit 
vyšší návratnost investic do kosmické 
infrastruktury a přispět k řešení 
společenských výzev, zejména pokud jsou 
koordinovány prostřednictvím globálního 
úsilí, např. Globální soustavy systémů 
pozorování Země (GEOSS), konkrétně 
prostřednictvím plného využití programu 
GMES jakožto jeho hlavního evropského 
příspěvku, evropského programu družicové 
navigace Galileo nebo Mezinárodního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) u otázek 
změny klimatu. Bude podpořeno rychlé 
zavádění těchto inovací do příslušných 
aplikací. To rovněž zahrnuje využívání 
údajů pro další vědecké zkoumání.

Or. en

Pozměňovací návrh 1196
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1197
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se vyvine soustředěné úsilí ke 
koordinaci a organizaci zpracování, 
ověřování a standardizace údajů získaných 
z vesmíru, lze dosáhnout mnohem většího 
využití údajů z evropských družic. Inovace 
při nakládání s údaji a jejich šíření mohou 
rovněž zajistit vyšší návratnost investic do 
vesmírné infrastruktury a přispět k řešení 
společenských výzev, zejména pokud jsou 
koordinovány prostřednictvím globálního 
úsilí, např. Globální soustavy systémů 

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

pozorování Země a přispění Evropy, 
evropského programu družicové navigace 
Galileo nebo Mezinárodního panelu pro 
změnu klimatu (IPCC) u otázek změny 
klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je být přesnější, pokud jde o vazbu mezi programem Horizont 2020 a stěžejními 
programy EU ve vesmírné oblasti, zejména Evropským programem monitorování Země, 
a rovněž vazbu mezi Evropským programem monitorování Země a Globální soustavou 
systémů pozorování Země.

Pozměňovací návrh 1198
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Evropský program GMES je evropský referenční nástroj Globální soustavy systémů 
pozorování země a měl by proto být řádně uveden.
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Pozměňovací návrh 1199
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1200
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. c – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude poskytována podpora vývoji 
komplexních a dlouhodobých globálních 
systémů pro monitorování životního 
prostředí a environmentálních 
informačních systémů, mimo jiné 
prostřednictvím posilování spolupráce 
modelových společenství v oblasti klimatu, 
společenství pro pozorování životního 
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prostředí a společenství pro správu údajů.
Je nezbytné zapojit do takovéto spolupráce 
členské státy, neboť vnitrostátní orgány 
jsou často vlastníky datových záznamů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1201
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) Zajistit návratnost investic do 
systémů Galileo a EGNOS a vedoucí 
postavení Evropy v návazných aplikacích
Družicové navigační systémy Galileo 
a EGNOS mají pro Evropu strategický 
význam. Za účelem dosažení cíle šíření 
sociálních a hospodářských přínosů 
těchto systémů je nezbytné vyvíjet 
inovační návazné aplikace. Klíčovými 
odvětvími jsou zemědělství, geodézie 
a plánování. Evropa potřebuje získat 
vedoucí postavení v průmyslu v těchto 
oblastech, aby byla schopna zapojit malé 
a střední podniky a zúčastněné strany 
v oblasti výzkumu a inovace přímo 
z dřívějších operačních fází projektu 
Galileo.

Or. it

Pozměňovací návrh 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d a) Zajistit návratnost investic do 
systémů Galileo a EGNOS a vedoucí 
postavení Evropy v návazných aplikacích
Evropské družicové navigační systémy 
EGNOS a Galileo jsou strategickou 
investicí Evropy a vývoj inovačních 
návazných aplikací je nezbytné pro 
dosažení jejich socio-ekonomických 
přínosů. Je třeba, aby profesionální 
aplikace, jako je přesné zemědělství, 
geodézie, plánování a synchronizace 
působily na systémy EGNOS a Galileo, 
a to v součinnosti se službami pozorování 
Země, s cílem zajistit vedoucí postavení 
evropského průmyslu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1203
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.6.3 a. Zajistit maximální návratnost 
investic do evropské kosmické 
infrastruktury
Využívání stávající evropské vesmírné 
infrastruktury by mělo být podněcováno 
podporou vývoje inovačních výrobků 
a služeb založených na dálkovém 
průzkumu a geolokalizaci a satelitních 
telekomunikacích. To vyžaduje podporu 
inovačních produktů a služeb, a tudíž 
nezbytnost poskytnout finanční podporu 
iniciativám výzkumu, vývoje a inovací je 
také evidentní u programů EGNOS 
a Galileo vzhledem k tomu, že tato 
investice zajistí, aby z ní plynoucí 
produkty a služby poskytovaly významné 
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socioekonomické přínosy. V balíčku 
financování, který byl v rámci programu 
Horizont 2020 navržen pro oblast 
vesmíru, je jako cíl uveden rozsah 15 až 
20 %, což dobře odpovídá potenciálu, 
který by se otevřel pomocí investování do 
výzkumu, vývoje a inovací s přihlédnutím 
k těmto systémům. Systémy GNSS 
zejména pomocí upřesnění údajů, které 
poskytují atomové hodiny, jimiž by měla 
být soustava družic Galileo vybavena, 
otvírají možnost nových aplikací v oblasti 
dopravy a v četných dalších oblastech 
činnosti: energetika, zemědělství, 
meteorologie, finanční transakce, 
pojišťovnictví apod.

Or. en

Pozměňovací návrh 1204
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro dluhové financování („dluhový 
nástroj“) a nástroj pro kapitálové 
financování („kapitálový nástroj“) 
pomohou tyto problémy překonat tím, že 
zlepší finanční a rizikový profil dotčených 
činností v oblasti výzkumu a inovací. To 
pak usnadní přístup společnostem a jiným 
příjemcům k půjčkám, zárukám a dalším 
formám rizikového financování; podpoří 
investice v raném stadiu a rozvoj nových 
fondů rizikového kapitálu; zlepší přenos 
znalostí a trh s duševním vlastnictvím; 
přiláká finanční prostředky na trh 
rizikového kapitálu a celkově napomůže 
urychlení přechodu od koncepce, vývoje 
a demonstrace nových produktů a služeb 
k jejich obchodnímu využití.

(Netýká se českého znění.)

Or. it
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Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 1205
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Banky dále obvykle nejsou schopné 
oceňovat aktiva ve formě znalostí, 
například duševní vlastnictví, a proto často 
nejsou ochotny investovat do společností 
založených na znalostech. V důsledku toho 
nemůže mnoho zavedených inovativních 
společností, velkých i malých, získat 
půjčky na činnosti v oblasti výzkumu 
a inovací se zvýšeným rizikem.

Banky dále obvykle nejsou schopné 
oceňovat aktiva ve formě znalostí, 
například duševní vlastnictví, a proto často 
nejsou ochotny investovat do společností 
založených na znalostech. V důsledku toho 
nemůže mnoho zavedených inovativních 
společností, velkých i malých, získat 
půjčky na činnosti v oblasti výzkumu 
a inovací se zvýšeným rizikem. Evropská 
investiční banka, která jménem Komise 
spravuje dluhový nástroj, může mít 
omezené oprávnění poskytnout půjčku 
projektům zatíženým velkým 
technologickým rizikem, nikoli pouze 
nabídnout půjčku s nižším než tržním 
úrokem projektům s malým 
technologickým rizikem. Tento mandát 
však bude podléhat přísnému portfoliu 
a kritériím řízení rizik u projektů 
i vhodným kritériím rizik a dohledu. 
V oblasti energetiky bude dluhový nástroj 
zastřešovat projekty zatížené v průměru 
vyšším rizikem, než jsou projekty 
financované v rámci finančního nástroje 
pro sdílení rizik sedmého rámcového 
programu, které podléhají přísnému 
portfoliu a kritériím řízení rizik 
u projektů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dluhový nástroj a kapitálový nástroj, 
podpořené souborem doprovodných 
opatření, budou podporovat dosažení 
politických cílů programu Horizont 2020. 
Za tímto účelem budou určeny na 
konsolidaci a zvýšení kvality evropské 
vědecké základny, na podporu výzkumu 
a inovací v rámci programu, který se 
orientuje na podnikání, a na řešení 
společenských výzev se zaměřením na 
činnosti, jako je pilotní ověřování, 
demonstrace, testovací prostředí a zavádění 
na trhu.

Dluhový nástroj a kapitálový nástroj, 
podpořené souborem doprovodných 
opatření spravovaných Evropskou 
investiční bankou a Evropským 
investičním fondem, budou podporovat 
dosažení politických cílů programu 
Horizont 2020. Za tímto účelem budou
určeny na konsolidaci a zvýšení kvality 
evropské vědecké základny, na podporu 
výzkumu a inovací v rámci programu, 
který se orientuje na podnikání, a na řešení 
společenských výzev se zaměřením na 
činnosti, jako je pilotní ověřování, 
demonstrace, testovací prostředí a zavádění 
na trhu. V zájmu zajištění kritického 
množství a přístupu k celému inovačnímu 
řetězci se budou přednostně zaměřovat na 
činnosti vyplývající z jiných akcí 
podporovaných v rámci programu 
Horizont 2020, včetně nového nástroje 
pro malé a střední podniky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dluhový nástroj a kapitálový nástroj, 
podpořené souborem doprovodných 
opatření, budou podporovat dosažení 
politických cílů programu Horizont 2020. 
Za tímto účelem budou určeny na 
konsolidaci a zvýšení kvality evropské 

Dluhový nástroj a kapitálový nástroj, 
podpořené souborem doprovodných 
opatření, budou podporovat dosažení 
politických cílů programu Horizont 2020. 
Za tímto účelem budou určeny na 
konsolidaci a zvýšení kvality evropské 
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vědecké základny, na podporu výzkumu 
a inovací v rámci programu, který se 
orientuje na podnikání, a na řešení 
společenských výzev se zaměřením na 
činnosti, jako je pilotní ověřování, 
demonstrace, testovací prostředí a zavádění 
na trhu.

vědecké základny, na podporu výzkumu 
a inovací v rámci programu, který se 
orientuje na podnikání, a na řešení 
společenských výzev se zaměřením na 
činnosti, jako je pilotní ověřování, 
demonstrace, testovací prostředí a zavádění 
na trhu. Měly by být prováděny konkrétní 
podpůrné akce, jako jsou informační 
a řídicí činnosti pro malé a střední 
podniky. Do plánování a provádění těchto 
činností by měly být zapojený regionální 
orgány, sdružení malých a středních 
podniků, obchodní komory a finanční 
zprostředkovatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho pomohou dosáhnout cílů 
v oblasti výzkumu a inovací obsažených 
v jiných programech a oblastech politiky, 
jako je společná zemědělská politika, 
oblast klimatu (přechod 
k nízkouhlíkovému hospodářství 
a přizpůsobení se změně klimatu) 
a společná rybářská politika. Tyto nástroje 
se budou doplňovat s vnitrostátními 
a regionálními finančními nástroji v rámci 
společného strategického rámce pro 
politiku soudržnosti, kde se počítá s větší 
úlohou finančních nástrojů.

Kromě toho pomohou dosáhnout cílů 
v oblasti výzkumu a inovací obsažených 
v jiných programech a oblastech politiky, 
jako je společná zemědělská politika, 
oblast klimatu (přechod k hospodářství 
s nízkými emisemi a přizpůsobení se 
změně klimatu) a společná rybářská 
politika. Tyto nástroje se budou doplňovat 
s vnitrostátními a regionálními finančními 
nástroji v rámci společného strategického 
rámce pro politiku soudržnosti, kde se 
počítá s větší úlohou finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho pomohou dosáhnout cílů 
v oblasti výzkumu a inovací obsažených 
v jiných programech a oblastech politiky, 
jako je společná zemědělská politika, 
oblast klimatu (přechod 
k nízkouhlíkovému hospodářství 
a přizpůsobení se změně klimatu) 
a společná rybářská politika. Tyto nástroje 
se budou doplňovat s vnitrostátními 
a regionálními finančními nástroji v rámci 
společného strategického rámce pro 
politiku soudržnosti, kde se počítá s větší 
úlohou finančních nástrojů.

Kromě toho pomohou dosáhnout cílů 
v oblasti výzkumu a inovací obsažených 
v jiných programech a oblastech politiky, 
jako je společná zemědělská politika, 
oblast klimatu (přechod 
k nízkouhlíkovému hospodářství 
a přizpůsobení se změně klimatu) 
a společná rybářská politika, politika 
soudržnosti a Program pro 
konkurenceschopnost podniků 
s důrazem na malé a střední podniky 
(COSME) . Tyto nástroje se budou 
doplňovat s vnitrostátními a regionálními 
finančními nástroji v rámci společného 
strategického rámce pro politiku 
soudržnosti, kde se počítá s větší úlohou 
finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1210
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitálový nástroj a specializovaný nástroj 
pro MSP v rámci dluhového nástroje 
budou spolu s kapitálovým a dluhovým 
nástrojem v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP 
zavedeny jako součást dvou finančních 
nástrojů EU, které poskytují kapitálové 
a dluhové financování na podporu 
výzkumu a inovací MSP a růstu.

Kapitálový nástroj a specializovaný nástroj 
pro MSP v rámci dluhového nástroje 
budou spolu s kapitálovým a dluhovým 
nástrojem v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP 
zavedeny jako součást dvou finančních 
nástrojů EU, které poskytují kapitálové 
a dluhové financování na podporu 
výzkumu a inovací MSP a růstu. Nejméně 
jedna třetina rozpočtu finančních 
nástrojů EU v rámci programu Horizont 
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2020 bude použita pro malé a střední 
podniky prostřednictvím Kapitálového 
nástroje a specializovaného nástroje pro 
MSP v rámci dluhového nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 1211
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod – bod 2.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je zlepšit přístup k dluhovému 
financování – půjčkám, zárukám, 
protizárukám a dalším formám dluhových 
a rizikových prostředků – pro veřejné 
a soukromé subjekty a partnerství 
soukromého a veřejného sektoru zabývající 
se činnostmi v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž realizace vyžaduje rizikové 
investice. Důraz se klade na podporu 
výzkumu a inovací s vysokým potenciálem 
pro excelenci.

Cílem je zlepšit přístup k dluhovému 
financování – půjčkám, zárukám, 
protizárukám a dalším formám dluhových 
a rizikových prostředků – pro veřejné 
a soukromé subjekty a partnerství 
soukromého a veřejného sektoru zabývající 
se činnostmi v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž realizace vyžaduje rizikové 
investice. Důraz se klade na podporu 
výzkumu a inovací s vysokým potenciálem 
pro excelenci.

V zájmu zajištění kritického množství 
a přístupu k celému inovačnímu řetězci se 
budou přednostně zaměřovat na činnosti 
vyplývající z jiných činností 
podporovaných v rámci programu 
Horizont 2020, včetně podpory fáze 3 
nového nástroje pro malé a střední 
podniky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod – bod 2.3 – písm. a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je zlepšit přístup k dluhovému 
financování – půjčkám, zárukám, 
protizárukám a dalším formám dluhových 
a rizikových prostředků – pro veřejné 
a soukromé subjekty a partnerství 
soukromého a veřejného sektoru zabývající 
se činnostmi v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž realizace vyžaduje rizikové 
investice. Důraz se klade na podporu 
výzkumu a inovací s vysokým potenciálem 
pro excelenci.

Cílem je zlepšit přístup k dluhovému 
financování – půjčkám, zárukám, 
protizárukám a dalším formám dluhových 
a rizikových prostředků – pro veřejné 
a soukromé subjekty a partnerství 
soukromého a veřejného sektoru zabývající 
se činnostmi v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž realizace vyžaduje rizikové 
investice. Důraz se klade na podporu 
výzkumu a inovací s vysokým potenciálem 
pro excelenci. V zájmu zajištění kritického 
množství a přístupu k celému inovačnímu 
řetězci se budou přednostně zaměřovat na 
činnosti vyplývající z jiných činností 
podporovaných v rámci programu 
Horizont 2020, včetně podpory fáze 3 
nového nástroje pro malé a střední 
podniky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod – bod 2.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je zlepšit přístup k dluhovému 
financování – půjčkám, zárukám, 
protizárukám a dalším formám dluhových 
a rizikových prostředků – pro veřejné 
a soukromé subjekty a partnerství 
soukromého a veřejného sektoru zabývající 
se činnostmi v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž realizace vyžaduje rizikové 
investice. Důraz se klade na podporu 
výzkumu a inovací s vysokým potenciálem 
pro excelenci.

Cílem je zlepšit přístup k dluhovému 
financování – půjčkám, zárukám, 
protizárukám a dalším formám dluhových 
a rizikových prostředků – pro veřejné 
a soukromé subjekty a partnerství 
soukromého a veřejného sektoru zabývající 
se činnostmi v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž realizace vyžaduje rizikové 
investice. Důraz se klade na podporu 
výzkumu a inovací s vysokým potenciálem 
pro excelenci. Důraz se klade více na 
riziko související s projektem než na riziko 
související se společností, zejména 
u malých a středních podniků.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1214
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod – bod 2.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je zlepšit přístup k dluhovému 
financování – půjčkám, zárukám, 
protizárukám a dalším formám dluhových 
a rizikových prostředků – pro veřejné 
a soukromé subjekty a partnerství 
soukromého a veřejného sektoru zabývající 
se činnostmi v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž realizace vyžaduje rizikové 
investice. Důraz se klade na podporu 
výzkumu a inovací s vysokým potenciálem 
pro excelenci.

Cílem je zlepšit přístup k dluhovému 
financování – půjčkám, zárukám, 
protizárukám a dalším formám dluhových 
a rizikových prostředků – pro veřejné 
a soukromé subjekty a partnerství 
soukromého a veřejného sektoru zabývající 
se činnostmi v oblasti výzkumu a inovací, 
jejichž realizace vyžaduje rizikové 
investice. Důraz se klade na podporu 
výzkumu a inovací s vysokým potenciálem 
pro excelenci včetně činností s vyšším 
rizikem.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité podporovat zejména inovace zatížené velkým rizikem, ovšem nesoucí velký zisk, 
které často směřují k radikálním převratným inovacím, avšak tradiční finanční 
zprostředkovatelé se tyto inovace zdráhají financovat.

Pozměňovací návrh 1215
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 2.3 – písm. a – odst. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) složku založenou na poptávce, která 
poskytuje půjčky a záruky podle zásady 
„kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, se 
zvláštní podporou pro příjemce jako MSP 
a středně kapitalizované společnosti. Tato 
složka reaguje na stálý a pokračující růst 

(1) složku založenou na poptávce, která 
poskytuje půjčky a záruky podle zásady 
„kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, se 
zvláštní podporou pro příjemce jako MSP 
a středně kapitalizované společnosti. Tato 
složka reaguje na stálý a pokračující růst 
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objemu půjček z finančního nástroje pro 
sdílení rizik, který je řízen poptávkou. 
V rámci specializovaného nástroje pro 
MSP jsou podporovány činnosti zaměřené 
na zlepšení přístupu k financování pro 
MSP a další subjekty, které jsou 
orientovány primárně na VaV nebo 
inovace;

objemu půjček z finančního nástroje pro 
sdílení rizik, který je řízen poptávkou. 
V rámci specializovaného nástroje pro 
MSP jsou podporovány činnosti zaměřené 
na zlepšení přístupu k financování pro 
MSP a další subjekty, které jsou 
orientovány primárně na VaV nebo 
inovace, jako jsou finance kryté 
investičními projekty nebo využití 
nehmotných aktiv jako zajištění;

Or. en

Odůvodnění

Nově začínající a osamostatněné podniky mají často problém s poskytováním zajištění nebo 
dobrých výsledků bankám. Inovační finanční řešení jsou proto především ve prospěch tohoto 
typu subjektů, pro které je přístup k financování mimořádně obtížný.

Pozměňovací návrh 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1217
Rolandas Paksas
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Návrh nařízení
 Příloha 1 – oddíl 1 – bod 2 – bod 2.3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve všech těchto prioritách programu 
Horizont 2020 se bude uplatňovat budoucí 
a vznikající věda a technologie (FEST). 
Rozpočet FESTu bude přidělován mezi 
všechny tři priority v poměru
k přidělování celkového rozpočtu 
programu Horizont 2020 mezi všechny tři 
priority.
Řídící výbor pro FEST, složený z velmi 
uznávaných vědců a inženýrů s nejlepším 
renomé a odpovídající odborností, 
zajišťujících různorodé oblasti výzkumu 
a působících jako soukromé osoby, 
poskytuje Komisi vstupní informace 
a poradenství ohledně celkové vědecké 
strategie pro činnosti FEST, vypracování 
pracovního programu a kritérií pro výzvy 
k předkládání návrhů, včetně stanovení 
specifických témat pro FEST Proactive 
a FEST stěžejní iniciativy.
Hodnocení všech projektů FEST se bude 
řídit výhradně přísnými kritérii vědecké 
a technologické excelence a ve druhém 
a třetím pilíři inovačním potenciálem 
(dopadem). 

Or. en

Pozměňovací návrh 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitálový nástroj se zaměří na 
financování rizikového kapitálu v raném 
stadiu a poskytne rizikový kapitál 
a kvazivlastní kapitál (včetně 

Kapitálový nástroj se zaměří na 
financování rizikového kapitálu a poskytne 
rizikový kapitál a kvazivlastní kapitál 
(včetně mezzaninového kapitálu) pro 
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mezzaninového kapitálu) pro jednotlivá 
portfolia podniků. Tento nástroj spolu 
s kapitálovým nástrojem pro růst v rámci 
programu pro konkurenceschopnost 
podniků a MSP bude mít také možnost 
poskytovat investice pro expanzivní 
a růstovou fázi, aby byla zajištěna 
kontinuita podpory během vzniku a rozvoje 
společností.

jednotlivá portfolia podniků v raném 
stadiu. Tento nástroj spolu s kapitálovým 
nástrojem pro růst v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP bude 
mít také možnost poskytovat investice pro 
expanzivní a růstovou fázi, aby byla 
zajištěna kontinuita podpory během vzniku 
a rozvoje společností.

Or. en

Odůvodnění

Větší fondy rizikového kapitálu poskytují významné investice do podniků v raném stádiu. 
Důraz by měl být kladen na společnosti, nikoli na fondy. To doplňuje COSME, kde fondy 
rizikového kapitálu vytvářejí investice do expandujících společností a do společností ve fázi 
růstu. Investice do společností v raném stádiu, do společností v expanzivní a růstové fázi 
mohou pocházet z jediného fondu.

Pozměňovací návrh 1219
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitálový nástroj se zaměří na 
financování rizikového kapitálu v raném 
stadiu a poskytne rizikový kapitál 
a kvazivlastní kapitál (včetně 
mezzaninového kapitálu) pro jednotlivá 
portfolia podniků. Tento nástroj spolu 
s kapitálovým nástrojem pro růst v rámci 
programu pro konkurenceschopnost 
podniků a MSP bude mít také možnost 
poskytovat investice pro expanzivní 
a růstovou fázi, aby byla zajištěna 
kontinuita podpory během vzniku a rozvoje 
společností.

(Netýká se českého znění.)

Or. it
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Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 1220
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 2 – bod 2.3 – písm. b – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se napomohlo dosažení konkrétních 
politických cílů, bude možné vyčlenit
prostředky na konkrétní oblasti, přičemž se 
bude vycházet z pozitivních zkušeností 
rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace 
s vyčleňováním prostředků na ekologické 
inovace.

Aby se napomohlo dosažení konkrétních 
politických cílů, budou vyčleněny
prostředky na konkrétní oblasti, přičemž se 
bude vycházet z pozitivních zkušeností 
rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace 
s vyčleňováním prostředků na ekologické 
inovace, zejména na dosažení cílů 
souvisejících se zjištěnými společenskými 
výzvami. Zejména by měla být alespoň 
třetina rozpočtu určena na obnovitelné 
zdroje energie a projekty koncových 
uživatelů ve prospěch energetické 
účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 2 – bod 2.3 – písm. b – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specializovaný nástroj pro počáteční 
investice, podporující podniky 
v počátečním a raném stadiu, umožní 
kapitálové investice mezi jinými do 
organizací zabývajícími se předáváním 
znalostí, fondů počátečního kapitálu, 

Specializovaný nástroj pro počáteční 
investice, podporující podniky 
v počátečním a raném stadiu, umožní 
kapitálové investice mezi jinými do 
organizací zabývajícími se předáváním 
znalostí, fondů počátečního kapitálu, 



AM\907546CS.doc 113/161 PE492.765v01-00

CS

přeshraničních fondů počátečního kapitálu, 
nástrojů spoluinvestování s neformálními 
investory („business angels“), aktiv 
duševního vlastnictví, platforem pro 
výměnu a obchodování s právy duševního 
vlastnictví a fondů rizikového kapitálu 
v raném stadiu.

přeshraničních fondů počátečního kapitálu
a fondů v raném stadiu, nástrojů 
spoluinvestování s neformálními investory 
(„business angels“), aktiv duševního 
vlastnictví, platforem pro výměnu 
a obchodování s právy duševního 
vlastnictví a fondů rizikového kapitálu 
v raném stadiu a fondů na počáteční 
investice na přeshraniční činnosti, 
případně v kombinaci s kapitálovým 
nástrojem pro růst programu pro 
konkurenceschopnost a malé a střední 
podniky.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je podrobnější definice a rozšíření seznamu typů investic, které 
jsou možné pomocí kapitálového nástroje pro růst, s cílem zvýšit přeshraniční 
a mnohonárodní financování. Toho by mělo být dosaženo v rámci kapitálového nástroje pro 
růst na podporu přeshraničně působících fondů, ale také fondů v raném stadiu, které působí 
za hranicemi svých zemí, které v současnosti čelí stejným obtížím, když se z nich stávají fondy 
mezinárodní.

Pozměňovací návrh 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 2 – bod 2.3 – písm. b – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specializovaný nástroj pro růstové 
investice poskytuje spolu s kapitálovým 
nástrojem pro růst v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP 
investice pro expanzivní a růstovou fázi, 
včetně finančních investic do fondů 
působících přes hranice a investujících do 
fondů rizikového kapitálu, z nichž většina 
bude mít tematické zaměření podporující 
cíle strategie Evropa 2020.

Specializovaný nástroj pro růstové 
investice poskytuje spolu s kapitálovým 
nástrojem pro růst v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP 
investice pro expanzivní a růstovou fázi, 
včetně finančních investic do fondů 
v soukromém a veřejném sektoru 
působících přes hranice a investujících do 
fondů rizikového kapitálu, z nichž většina 
bude mít tematické zaměření podporující 
cíle strategie Evropa 2020.

Or. en
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Odůvodnění

Stejně jako u COSME je důležité vyjasnit, že kapitálový nástroj programu Horizont 2020 bude 
také podporovat fondy v soukromém sektoru nebo fondy, které přivedou další kapitál ze 
soukromého sektoru do fondů rizikového kapitálu.

Pozměňovací návrh 1223
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 2 – bod 2.3 – písm. b – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specializovaný nástroj pro růstové 
investice poskytuje spolu s kapitálovým 
nástrojem pro růst v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP 
investice pro expanzivní a růstovou fázi, 
včetně finančních investic do fondů 
působících přes hranice a investujících do 
fondů rizikového kapitálu, z nichž většina 
bude mít tematické zaměření podporující 
cíle strategie Evropa 2020.

(Netýká se českého znění.)

Or. it

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 2 – bod 2.3 – písm. b – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k mimořádně obtížné situaci na 
evropském trhu rizikového kapitálu 
a vzhledem k urgentní situaci by mělo být 
možné vytvořit fond sdružující fondy 
rizikového kapitálu na pilotním základě, 
který by začal působit v nadcházejícím 
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rozpočtovém období 2014–2020.

Or. fr

Odůvodnění

Rizikový kapitál je životně důležitým zdrojem financování pro tisíce inovativních evropských 
začínajících a malých a středních podniků s potenciálem rychlého růstu, pro které je velmi 
obtížné získat financování od bank, neboť jejich podnikatelský model je sice slibný, ale 
neprověřený. Vytvoření fondu sdružujícího fondy rizikového kapitálu na pilotním základě, 
čímž by se maximalizoval pákový efekt rozpočtu EU, by pomohlo v boji s krizí.

Pozměňovací návrh 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 2 – bod 2.3 – písm. b – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitálový nástroj pro kapitálové 
financování by měl působit ve spojení 
s kapitálovým nástrojem pro růst v rámci 
programu pro konkurenceschopnosti 
a MSP jakožto jediný integrovaný nástroj 
EU poskytující podnikům financování 
rizikového kapitálu na inovaci a růst od 
počáteční fáze přes růstovou fázi. 

Or. fr

Odůvodnění

V praxi by tyto dva nástroje na podporu rizikového kapitálu v rámci programu Horizont 2020 
a programu COSME měly být jediným integrovaným nástrojem financování tak, aby účinně 
fungovaly a odpovídaly potřebám trhu.

Pozměňovací návrh 1226
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je podpořit růst
zvýšením úrovně inovací v MSP 
a uspokojit jejich různé inovační potřeby 
během celého inovačního cyklu pro 
všechny typy inovací, a tím vytvořit více 
rychle rostoucích, mezinárodně 
působících MSP.

Specifickým cílem je podpořit udržitelný 
hospodářský rozvoj zvýšením úrovně 
inovací v MSP a uspokojit jejich různé 
inovační potřeby během celého inovačního 
cyklu a pro všechny typy MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 1227
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Přes svůj významný podíl na hospodářství 
a zaměstnanosti a značný inovační 
potenciál mají MSP nicméně různé druhy 
problémů stát se inovativnějšími 
a konkurenceschopnějšími, a to včetně 
nedostatku finančních prostředků 
a přístupu k financování, nedostatku 
dovedností v řízení inovací, nedostatku ve 
vytváření sítí a spolupráci s vnějšími 
stranami a nedostatečného využívání 
veřejných zakázek na podporu inovací 
v MSP. Přestože v Evropě vzniká podobný 
počet začínajících společnosti jako ve 
Spojených státech amerických, vyrůst ve 
velké společnosti je pro evropské MSP 
mnohem těžší než pro jejich protějšky 
v USA. Internacionalizované podnikatelské 
prostředí se stále více propojenými 
hodnotovými řetězci na ně vyvíjí další tlak. 
MSP musí posílit svou inovační kapacitu. 
Aby mohly úspěšně konkurovat na rychle 
se vyvíjejících globálních trzích, musí 
rychleji a ve větší míře vyvíjet, přijímat 
a obchodně využívat nové znalosti 



AM\907546CS.doc 117/161 PE492.765v01-00

CS

a obchodní nápady. Úkolem je podporovat 
více inovací v MSP, a tím posilovat jejich 
konkurenceschopnost a udržitelnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1228
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1229
Bernd Lange

Návrh nařízení
 Příloha 1 – oddíl 1 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu mobility v Evropě musí být 
zaručena slučitelnost grantů jakožto 
nástroje finanční podpory pro mobilní 
výzkumné pracovníky. Musí být vyřešeny 
daňové otázky a zaručena sociální 
ochrana pro evropské vědce.

Or. de

Odůvodnění

Granty jsou životně důležitou součástí v podpoře mezinárodní vědecké spolupráce. Mobilitu 
v rámci Evropy nesmí utlumit problémy související se slučitelností, daňovými otázkami nebo 
s nedostatkem sociální ochrany výzkumných pracovníků.

Pozměňovací návrh 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MSP jsou klíčovou hybnou silou inovací 
díky své schopnosti rychle a účinně 
přetvářet nové myšlenky v úspěšné 
podnikání. Slouží jako důležité kanály pro 
přelévání znalostí přinášející výsledky 
výzkumu na trh. Posledních dvacet let 
ukázalo, že díky inovativním MSP došlo 
k obnově celých odvětví a k vytvoření 
nových průmyslových odvětví. Rychle 
rostoucí podniky jsou klíčové pro rozvoj
vznikajících průmyslových odvětví a pro 
urychlení strukturálních změn, které 
Evropa potřebuje k tomu, aby se stala 
nízkouhlíkovou ekonomikou založenou na 
znalostech s trvalým růstem a vysoce 
kvalitními pracovními místy.

MSP jsou klíčovou hybnou silou inovací 
díky své schopnosti rychle a účinně 
přetvářet nové myšlenky v úspěšné 
podnikání. Slouží jako důležité kanály pro 
přelévání znalostí přinášející výsledky 
výzkumu na trh. Posledních dvacet let 
ukázalo, že díky inovativním MSP došlo 
k obnově celých odvětví a k vytvoření 
nových průmyslových odvětví. Rychle 
rostoucí podniky jsou klíčové pro rozvoj 
vznikajících průmyslových odvětví a pro 
urychlení strukturálních změn, které 
Evropa potřebuje k tomu, aby se stala 
ekonomikou s nízkými emisemi založenou 
na znalostech s trvalým růstem a vysoce 
kvalitními pracovními místy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1231
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MSP lze nalézt ve všech odvětvích 
ekonomiky. Jsou důležitější součástí 
evropské ekonomiky, než jak je tomu 
v jiných regionech, například ve Spojených 
státech amerických. Inovovat přitom 
mohou všechny typy MSP. Je třeba je 
motivovat a podpořit, aby investovaly do 
výzkumu a inovací. Při této činnosti by 
měly mít možnost čerpat z celého 
inovačního potenciálu vnitřního trhu 
a EVP, aby mohly vytvářet nové 
podnikatelské příležitosti v Evropě i mimo 
ni a přispívat k nalézání řešení pro klíčové 
společenské výzvy.

MSP lze nalézt ve všech odvětvích 
ekonomiky. Jsou důležitější součástí 
evropské ekonomiky, než jak je tomu 
v jiných regionech, například ve Spojených 
státech amerických. Inovovat přitom 
mohou všechny typy MSP. Je třeba je 
podpořit, aby investovaly do výzkumu 
a inovací a také zvýšit jejich kapacitu 
řízení inovačních procesů. Při této činnosti 
by měly mít možnost čerpat z celého 
inovačního potenciálu vnitřního trhu 
a EVP, aby mohly vytvářet nové 
podnikatelské příležitosti v Evropě i mimo 
ni a přispívat k nalézání řešení pro klíčové 
společenské výzvy.

Or. en

Odůvodnění

Mnoha MSP stále chybí strategické myšlení o inovačních procesech a schopnost řídit 
inovační projekty. Program by také měl podporovat zvýšení kapacity inovačního řízení 
v MSP.

Pozměňovací návrh 1232
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účast na výzkumu a inovacích Unie 
posiluje schopnosti MSP v oblasti VaV 
a technologií, zvyšuje jejich schopnost
vytvářet, vstřebávat a používat nové 

Účast na výzkumu a inovacích Unie 
posiluje schopnosti MSP v oblasti VaV 
a technologií, zvyšuje jejich schopnost 
vytvářet, vstřebávat a používat nové 
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znalosti, zesiluje ekonomické využívání 
nových řešení, podporuje inovace ve 
výrobcích, službách a obchodních 
modelech, podporuje podnikatelskou 
činnost na větších trzích a rozvíjí znalostní 
sítě MSP na mezinárodní úrovni. MSP, 
které zavedly dobré řízení inovací, přičemž 
se často spoléhají na externí znalosti 
a dovednosti, předstihují svým výkonem 
ostatní.

znalosti, zesiluje ekonomické využívání 
nových řešení, podporuje inovace ve 
výrobcích, službách a obchodních 
modelech, podporuje podnikatelskou 
činnost na větších trzích a rozvíjí znalostní 
sítě MSP na mezinárodní úrovni. MSP, 
které zavedly dobré řízení inovací, přičemž 
se často spoléhají na externí znalosti 
a dovednosti, předstihují svým výkonem 
ostatní. Kromě toho hrají MSP klíčovou 
úlohu jako příjemci procesů, v nichž 
dochází k předávání technologií 
a znalostí, neboť přispívají ke 
komerčnímu využití výsledků výzkumů 
prováděných na univerzitách, ve 
veřejných výzkumných institucích a 
v MSP provádějících výzkum.

Or. en

Odůvodnění

Další MSP jsou hlavním – a nejoblíbenějším – zdrojem technologie a znalostí pro ostatní 
MSP. Podniky provádějící výzkum – např. podniky podporované programem 
EUREKA/Eurostars – by proto měly být vnímány jako rovnocenný zdroj inovací pro veřejné 
výzkumné instituce a univerzity. 

Pozměňovací návrh 1233
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeshraniční spolupráce je důležitým 
prvkem inovační strategie MSP 
umožňujícím překonání některých 
problémů spojených s jejich velikostí, jako 
je přístup k technologickým a vědeckým 
kompetencím a novým trhům. Spolupráce 
přispívá k přeměně myšlenek na růst zisku 
a společností a následně i ke zvyšování 
soukromých investic do výzkumu 
a inovací.

Přeshraniční spolupráce je důležitým 
prvkem inovační strategie MSP 
umožňujícím překonání některých 
problémů spojených s jejich velikostí, jako 
je přístup k technologickým a vědeckým 
kompetencím a novým trhům. Spolupráce 
přispívá k přeměně myšlenek na růst zisku 
a společností a následně i ke zvyšování 
soukromých investic do výzkumu 
a inovací. Přenos odborného vzdělávání 
a technologie do MSP může být klíčovou 
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složkou při zvyšování jejich 
konkurenceschopnosti a inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeshraniční spolupráce je důležitým 
prvkem inovační strategie MSP 
umožňujícím překonání některých 
problémů spojených s jejich velikostí, jako 
je přístup k technologickým a vědeckým 
kompetencím a novým trhům. Spolupráce 
přispívá k přeměně myšlenek na růst zisku 
a společností a následně i ke zvyšování 
soukromých investic do výzkumu 
a inovací.

Přeshraniční spolupráce je důležitým 
prvkem inovační strategie MSP 
umožňujícím překonání některých 
problémů spojených s jejich velikostí, jako 
je přístup k technologickým a vědeckým 
kompetencím a novým trhům. Spolupráce 
přispívá k přeměně myšlenek na růst zisku 
a společností a následně i ke zvyšování 
soukromých investic do výzkumu 
a inovací. Přenos odborného vzdělávání 
a technologie do MSP je klíčovou složkou 
při zvyšování jejich konkurenceschopnosti 
a inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 1235
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Začlenění podpory MSP do všech 
činností

(a) Podpora MSP prostřednictvím nástroje
MSP

Or. en
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Pozměňovací návrh 1236
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Specializovaný 
nástroj pro MSP za tímto účelem poskytuje
rozfázovanou a plynulou podporu 
zahrnující celý inovační cyklus. Nástroj 
pro MSP je zacílen na všechny typy 
inovativních MSP, které vykazují velkou
snahu růst, rozvíjet se a působit na 
mezinárodní úrovni. Uplatní se pro 
všechny typy inovací, včetně inovací 
služeb, netechnologických a sociálních 
inovací. Záměrem je rozvinout a využívat 
inovační potenciál MSP zaplněním mezery 
ve financování vysoce rizikového výzkumu 
a inovací v raném stadiu, podporou inovací 
a zvýšením obchodního využití výsledků 
výzkumu v soukromém sektoru.

Zavádí se specializovaný nástroj pro MSP 
poskytující rozfázovanou podporu 
a související služby, financovaný 
z rozpočtu programu Horizont 2020 
nejméně 10 % a je prováděn v rámci 
jediné řídicí struktury s nenáročným 
správním režimem a jedním kontaktním 
místem. Nástroj pro MSP je zacílen na 
všechny typy inovativních MSP, které 
vykazují potenciál a snahu růst, rozvíjet se 
nebo působit na mezinárodní úrovni. 
Uplatní se pro všechny typy inovací, 
včetně inovací služeb, netechnologických 
a sociálních inovací. Záměrem je rozvinout 
a využívat inovační potenciál MSP 
zaplněním mezery ve financování vysoce 
rizikového výzkumu a inovací v raném 
stadiu, podporou inovací a zvýšením 
obchodního využití výsledků výzkumu 
v soukromém sektoru. Na základě 
stávajících struktur, jako je Evropská 
podniková síť a další poskytovatelé 
inovačních služeb 
a poradenské/vzdělávací režimy, budou 
zavedeny specializované služby na 
podporu inovací pro MSP podílející se na 
nástroji MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 1237
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Specializovaný 
nástroj pro MSP za tímto účelem poskytuje 
rozfázovanou a plynulou podporu 
zahrnující celý inovační cyklus. Nástroj 
pro MSP je zacílen na všechny typy 
inovativních MSP, které vykazují velkou 
snahu růst, rozvíjet se a působit na 
mezinárodní úrovni. Uplatní se pro 
všechny typy inovací, včetně inovací 
služeb, netechnologických a sociálních 
inovací. Záměrem je rozvinout a využívat 
inovační potenciál MSP zaplněním mezery 
ve financování vysoce rizikového výzkumu 
a inovací v raném stadiu, podporou inovací 
a zvýšením obchodního využití výsledků 
výzkumu v soukromém sektoru.

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Specializovaný 
nástroj pro MSP za tímto účelem poskytuje 
rozfázovanou a plynulou podporu 
zahrnující celý inovační cyklus. Nástroj 
pro MSP je zacílen na všechny typy 
inovativních MSP, které vykazují velkou 
snahu rozvíjet se a inovovat se, se 
zvláštním zaměřením na nově založené, 
osamostatněné a rychle rostoucí MSP.
MSP budou hlavním žadatelem, ale 
budou vybízeny ke spolupráci 
s výzkumnými ústavy a dalšími 
společnostmi. Uplatní se pro všechny typy 
inovací, včetně inovací služeb, 
netechnologických a sociálních inovací. 
Záměrem je rozvinout a využívat inovační 
potenciál MSP zaplněním mezery ve 
financování radikálního, vysoce 
rizikového výzkumu a inovací v raném 
stadiu, podporou inovací a zvýšením 
obchodního využití výsledků výzkumu 
v soukromém sektoru. Tento nástroj bude 
působit v rámci jediné řídicí struktury 
s nenáročným správním režimem a jedním 
kontaktním místem. Na základě 
stávajících struktur, jako je Evropská 
podniková síť a další poskytovatelé 
inovačních služeb 
a poradenské/vzdělávací režimy bude 
zavedena specializovaná podpůrná 
inovační struktura na podporu MSP 
podílejících se na tomto nástroji, s cílem 
plně využít výsledků výzkumu. 

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný specializovaný nástroj MSP je poněkud vágní a v textu je zapotřebí další 
vysvětlení. Nástroj by měl být jasně zaměřen na výzkum a inovace, nikoli na růst 
a internacionalizaci jako takové. MSP by měly zaujímat vedoucí pozici, přičemž však se 
nejlepších výsledků dosahuje ve spolupráci s výzkumnými ústavy a většími společnostmi, kdy 
dochází k předávání znalostí.
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Pozměňovací návrh 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Specializovaný 
nástroj pro MSP za tímto účelem poskytuje 
rozfázovanou a plynulou podporu 
zahrnující celý inovační cyklus. Nástroj 
pro MSP je zacílen na všechny typy 
inovativních MSP, které vykazují velkou 
snahu růst, rozvíjet se a působit na 
mezinárodní úrovni. Uplatní se pro 
všechny typy inovací, včetně inovací 
služeb, netechnologických a sociálních 
inovací. Záměrem je rozvinout a využívat 
inovační potenciál MSP zaplněním mezery 
ve financování vysoce rizikového výzkumu 
a inovací v raném stadiu, podporou inovací 
a zvýšením obchodního využití výsledků 
výzkumu v soukromém sektoru.

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Pro MSP jsou za 
tímto účelem vytvořeny lepší podmínky, 
aby se programu Horizont 2020 účastnily. 
Specializovaný nástroj pro MSP navíc
poskytuje rozfázovanou a plynulou 
podporu zahrnující celý inovační cyklus. 
Nástroj pro MSP je zacílen na všechny 
typy inovativních MSP, které vykazují 
velkou snahu růst, rozvíjet se a působit na 
mezinárodní úrovni. Uplatní se pro 
všechny typy inovací, včetně inovací 
služeb, netechnologických a sociálních 
inovací, za předpokladu, že každá z těchto 
činností vykazuje jasnou evropskou 
přidanou hodnotu. Záměrem je rozvinout 
a využívat inovační potenciál MSP 
zaplněním mezery ve financování vysoce 
rizikového výzkumu a inovací v raném 
stadiu, podporou inovací a zvýšením 
obchodního využití výsledků výzkumu 
v soukromém sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Specializovaný 

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Specializovaný 
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nástroj pro MSP za tímto účelem poskytuje 
rozfázovanou a plynulou podporu 
zahrnující celý inovační cyklus. Nástroj 
pro MSP je zacílen na všechny typy 
inovativních MSP, které vykazují velkou 
snahu růst, rozvíjet se a působit na 
mezinárodní úrovni. Uplatní se pro 
všechny typy inovací, včetně inovací 
služeb, netechnologických a sociálních 
inovací. Záměrem je rozvinout a využívat 
inovační potenciál MSP zaplněním mezery 
ve financování vysoce rizikového výzkumu 
a inovací v raném stadiu, podporou inovací 
a zvýšením obchodního využití výsledků 
výzkumu v soukromém sektoru.

nástroj pro MSP za tímto účelem poskytuje 
rozfázovanou a plynulou podporu 
zahrnující celý inovační cyklus. Nástroj 
pro MSP zahrne viditelné moduly 
financování za účelem snadného 
a rychlého přístupu a je zacílen na 
všechny typy inovativních MSP, které 
vykazují velkou snahu růst, rozvíjet se 
a působit na mezinárodní úrovni. Uplatní 
se pro všechny typy inovací, včetně inovací 
služeb, netechnologických a sociálních 
inovací. Záměrem je rozvinout a využívat 
inovační potenciál MSP zaplněním mezery 
ve financování vysoce rizikového výzkumu
a inovací v raném stadiu, podporou inovací 
a zvýšením obchodního využití výsledků 
výzkumu v soukromém sektoru. Nástroj 
pro MSP se provádí postupem zdola 
nahoru s otevřenými výzvami 
k předkládání žádostí (nejsou předem 
stanovena témata výzev).

Or. en

Pozměňovací návrh 1240
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Specializovaný 
nástroj pro MSP za tímto účelem poskytuje 
rozfázovanou a plynulou podporu 
zahrnující celý inovační cyklus. Nástroj 
pro MSP je zacílen na všechny typy 
inovativních MSP, které vykazují velkou 
snahu růst, rozvíjet se a působit na 
mezinárodní úrovni. Uplatní se pro 
všechny typy inovací, včetně inovací 
služeb, netechnologických a sociálních 
inovací. Záměrem je rozvinout a využívat 
inovační potenciál MSP zaplněním mezery 
ve financování vysoce rizikového výzkumu 

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Specializovaný 
nástroj pro MSP za tímto účelem poskytuje 
rozfázovanou a plynulou podporu 
zahrnující celý inovační cyklus. Nástroj 
pro MSP je zacílen na všechny typy 
inovativních MSP, které vykazují velkou 
snahu růst, rozvíjet se a působit na 
mezinárodní úrovni. Uplatní se pro 
všechny typy inovací, včetně inovací 
služeb, netechnologických a sociálních 
inovací, za předpokladu, že projekty mají 
evropský rozměr. Záměrem je rozvinout 
a využívat inovační potenciál MSP 
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a inovací v raném stadiu, podporou inovací 
a zvýšením obchodního využití výsledků 
výzkumu v soukromém sektoru.

zaplněním mezery ve financování vysoce 
rizikového výzkumu a inovací v raném 
stadiu, podporou inovací a zvýšením 
obchodního využití výsledků výzkumu 
v soukromém sektoru. Tento nástroj 
poskytne úspěšným malým a středním 
podnikům v souvislosti s jejich účastí 
v zadávání veřejných zakázek označení 
kvality.

Or. en

Odůvodnění

Evropská přidaná hodnota může být realizována mnoha způsoby, nejen v podobě 
nadnárodních partnerství. Nástroj pro MSP by měl navazovat na zkušenost projektů tržní 
replikace rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace, kde byly podporovány 
projekty jediného příjemce s jasným evropským rozměrem.

Pozměňovací návrh 1241
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Specializovaný 
nástroj pro MSP za tímto účelem poskytuje 
rozfázovanou a plynulou podporu 
zahrnující celý inovační cyklus. Nástroj 
pro MSP je zacílen na všechny typy 
inovativních MSP, které vykazují velkou 
snahu růst, rozvíjet se a působit na 
mezinárodní úrovni. Uplatní se pro 
všechny typy inovací, včetně inovací 
služeb, netechnologických a sociálních 
inovací. Záměrem je rozvinout a využívat 
inovační potenciál MSP zaplněním mezery 
ve financování vysoce rizikového výzkumu 
a inovací v raném stadiu, podporou inovací 
a zvýšením obchodního využití výsledků 
výzkumu v soukromém sektoru.

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Specializovaný 
nástroj pro MSP vytvořený v rámci 
jednoho řídicího subjektu za tímto účelem 
poskytuje rozfázovanou a plynulou 
podporu zahrnující celý inovační cyklus. 
Nástroj pro MSP je zacílen na všechny 
typy inovativních MSP, které vykazují 
velkou snahu růst, rozvíjet se a působit na 
mezinárodní úrovni. Uplatní se pro 
všechny typy inovací, včetně inovací 
služeb, netechnologických a sociálních 
inovací. Záměrem je rozvinout a využívat 
inovační potenciál MSP zaplněním mezery 
ve financování vysoce rizikového výzkumu 
a inovací v raném stadiu, podporou inovací 
a zvýšením obchodního využití výsledků 
výzkumu v soukromém sektoru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1242
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Specializovaný 
nástroj pro MSP za tímto účelem poskytuje 
rozfázovanou a plynulou podporu 
zahrnující celý inovační cyklus. Nástroj 
pro MSP je zacílen na všechny typy 
inovativních MSP, které vykazují velkou 
snahu růst, rozvíjet se a působit na 
mezinárodní úrovni. Uplatní se pro 
všechny typy inovací, včetně inovací 
služeb, netechnologických a sociálních 
inovací. Záměrem je rozvinout a využívat 
inovační potenciál MSP zaplněním mezery 
ve financování vysoce rizikového výzkumu 
a inovací v raném stadiu, podporou inovací 
a zvýšením obchodního využití výsledků 
výzkumu v soukromém sektoru.

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Specializovaný 
nástroj pro MSP za tímto účelem poskytuje 
rozfázovanou a plynulou podporu 
zahrnující celý inovační cyklus. Nástroj 
pro MSP je zacílen na všechny typy 
inovací v MSP, které vykazují velkou 
snahu růst, rozvíjet se a působit na 
mezinárodní úrovni. Uplatní se pro 
všechny typy inovací, včetně inovací 
služeb, netechnologických a sociálních 
inovací. Záměrem je rozvinout a využívat 
inovační potenciál MSP zaplněním mezery 
ve financování vysoce rizikového výzkumu 
a inovací v raném stadiu, podporou inovací 
a zvýšením obchodního využití výsledků 
výzkumu v soukromém sektoru.

Or. en

Odůvodnění

Mohlo by být obtížné definovat „inovativní MSP“.

Pozměňovací návrh 1243
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Specializovaný 
nástroj pro MSP za tímto účelem 

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. Specializovaný 
program pro MSP za tímto účelem 
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poskytuje rozfázovanou a plynulou 
podporu zahrnující celý inovační cyklus. 
Nástroj pro MSP je zacílen na všechny 
typy inovativních MSP, které vykazují 
velkou snahu růst, rozvíjet se a působit na 
mezinárodní úrovni. Uplatní se pro 
všechny typy inovací, včetně inovací 
služeb, netechnologických a sociálních 
inovací. Záměrem je rozvinout a využívat 
inovační potenciál MSP zaplněním mezery 
ve financování vysoce rizikového výzkumu 
a inovací v raném stadiu, podporou inovací 
a zvýšením obchodního využití výsledků 
výzkumu v soukromém sektoru.

poskytuje rozfázovanou a plynulou 
podporu zahrnující celý inovační cyklus. 
Nástroj pro MSP je zacílen na všechny 
typy inovativních MSP, které vykazují 
velkou snahu růst, rozvíjet se a působit na 
mezinárodní úrovni. Uplatní se pro 
všechny typy inovací, včetně inovací 
služeb, netechnologických a sociálních 
inovací. Záměrem je rozvinout a využívat 
inovační potenciál MSP zaplněním mezery 
ve financování vysoce rizikového výzkumu 
a inovací v raném stadiu, podporou inovací 
a zvýšením obchodního využití výsledků 
výzkumu v soukromém sektoru.

Or. en

Odůvodnění

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Pozměňovací návrh 1244
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci všech specifických cílů týkajících 
se společenských výzev a vedoucího 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích se bude specializovaný 
nástroj pro MSP používat a bude na něj 
přidělena určitá částka.

V rámci všech specifických cílů týkajících 
se společenských výzev a vedoucího 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích se bude specializovaný 
nástroj pro MSP používat a bude na něj 
přidělena určitá částka. Hlavním cílem 
financování jsou společné projekty 
a podpora. Členové Evropské podnikové 
sítě budou také podporovat MSP 
poskytováním poradenství o financování 



AM\907546CS.doc 129/161 PE492.765v01-00

CS

výzkumu a inovací prostřednictvím svých 
regionálních a místních poradenských 
služeb blízkých k podnikům.

Or. de

Pozměňovací návrh 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci všech specifických cílů týkajících 
se společenských výzev a vedoucího 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích se bude specializovaný 
nástroj pro MSP používat a bude na něj 
přidělena určitá částka.

V rámci všech specifických cílů týkajících 
se společenských výzev a vedoucího 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích se bude specializovaný 
nástroj pro MSP používat a bude na něj 
přidělena určitá částka. Tento nástroj 
vytvoří nezbytnou flexibilitu s cílem 
umožnit integraci MSP do výzkumných 
projektů po dobu trvání projektu a na 
omezené časové období kratší než trvání 
projektu. Umožní také vytvoření nové 
kategorie menších (mikro) projektů pro 
MSP jakožto částí oddělených od širších 
výzkumných projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1246
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci všech specifických cílů týkajících 
se společenských výzev a vedoucího 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích se bude specializovaný 
nástroj pro MSP používat a bude na něj 

Specializovaný nástroj pro MSP bude 
tematicky spojen se specifickým cílem 
„Vedoucí postavení v základních 
a průmyslových technologiích“ a s každým 
ze specifických cílů v rámci priority 
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přidělena určitá částka. „Společenské výzvy“.

Or. en

Pozměňovací návrh 1247
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci všech specifických cílů týkajících 
se společenských výzev a vedoucího 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích se bude specializovaný 
nástroj pro MSP používat a bude na něj 
přidělena určitá částka.

V rámci všech specifických cílů týkajících 
se společenských výzev a vedoucího 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích se bude používat 
specializovaný nástroj pro MSP a bude na 
něj přidělena určitá částka a budou 
přiděleny částky dostatečné na podporu 
nejméně 10 000 MSP, které vykonávají 
své inovační činnosti s evropským 
rozměrem.

Or. en

Odůvodnění

Nemělo by se ztratit propojení mezi společenskými výzvami a nástrojem pro MSP. Za účelem 
dosažení úspor z rozsahu řízení nástroje pro MSP je požadováno, aby byl stanoven určitý 
počet projektů pro MSP s cílem zajistit účinnou realizaci nástroje pro MSP, zejména 
poradenských a vzdělávacích služeb.

Pozměňovací návrh 1248
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci všech specifických cílů týkajících 
se společenských výzev a vedoucího 
postavení v základních a průmyslových 

Specializovaný nástroj pro MSP zavede 
výzvy k předkládání žádostí „zdola 
nahoru“ v rámci všech specifických cílů 
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technologiích se bude specializovaný 
nástroj pro MSP používat a bude na něj 
přidělena určitá částka.

týkajících se společenských výzev 
a vedoucího postavení v základních 
a průmyslových technologiích. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci všech specifických cílů týkajících 
se společenských výzev a vedoucího 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích se bude specializovaný 
nástroj pro MSP používat a bude na něj 
přidělena určitá částka.

V rámci všech specifických cílů týkajících 
se společenských výzev a vedoucího 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích se bude specializovaný 
nástroj pro MSP používat a bude na něj 
přiděleno 10 % jejich rozpočtu 
přiděleného na nástroj pro MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 1250
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci všech specifických cílů týkajících 
se společenských výzev a vedoucího 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích se bude specializovaný 
nástroj pro MSP používat a bude na něj 
přidělena určitá částka.

V rámci všech specifických cílů týkajících 
se společenských výzev a vedoucího 
postavení v základních a průmyslových 
technologiích se bude specializovaný 
program pro MSP používat a bude na něj 
přidělena určitá částka.

Or. en

Odůvodnění

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
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of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Pozměňovací návrh 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specializovaný nástroj pro MSP by měl 
být řízen centrálně, aby se zajistilo 
konzistentní provádění pravidel, 
viditelnost nástroje a jedno kontaktní 
místo, což usnadní účast MSP. Nástroj 
pro MSP by měl přispět k dosažení 
specifických cílů vedoucího postavení 
v základních a průmyslových 
technologiích a společenských výzvách.

Or. en

Pozměňovací návrh 1252
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro MSP může také sloužit jako 
nástroj pro zadávání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi nebo zadávání 
veřejných zakázek inovačních řešení 
konkrétních společných potřeb zadavatelů 
veřejných zakázek EU v Evropě 
stanovovaných „shora dolů“.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro MSP by měl být řízen 
centrálně, aby se zajistilo konzistentní 
provádění pravidel, viditelnost nástroje 
a jedno kontaktní místo, což usnadní 
účast MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento nástroj vytvoří nezbytnou flexibilitu 
s cílem umožnit integraci MSP do 
výzkumných projektů po dobu trvání 
projektu a na omezené časové období 
kratší než trvání projektu. Umožní také 
vytvoření nové kategorie menších (mikro) 
projektů pro MSP, které mohou být 
vytvořeny nezávisle nebo jakožto části 
oddělené od širších výzkumných projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries
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Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. a – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro MSP bude podroben 
hloubkovému přezkumu v polovině 
období. Pokud nebude dosaženo 
absorpčních cílů nástroje pro MSP, 
zbývající finanční prostředky se přerozdělí 
do pilířů vedoucího postavení v průmyslu 
a společenských výzev.

Or. en

Pozměňovací návrh 1256
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Posílení inovační kapacity MSP (c) Zohlednění podpory pro MSP 
a posílení inovační kapacity MSP

Or. en

Pozměňovací návrh 1257
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci celého programu Horizont 2020 
budou podporovány činnosti napomáhající 
provádění speciálních opatření pro MSP 
a doplňující tato opatření, zejména s cílem 
posílit inovační kapacitu MSP.

MSP jsou podporovány v rámci celého 
programu Horizont 2020. V rámci celého 
programu Horizont 2020 budou 
podporovány činnosti napomáhající 
provádění speciálních opatření pro MSP 
a doplňující tato opatření, zejména s cílem 
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posílit inovační kapacitu MSP. To 
zahrnuje také prosazování posílené účasti 
MSP ve správě programu, zejména účast 
při vypracovávání výzkumných programů 
a provádění partnerství veřejného 
a soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 1258
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci celého programu Horizont 2020 
budou podporovány činnosti napomáhající
provádění speciálních opatření pro MSP 
a doplňující tato opatření, zejména s cílem 
posílit inovační kapacitu MSP.

V rámci celého programu Horizont 2020 
budou podporovány činnosti napomáhající 
provádění speciálních opatření pro MSP 
a doplňující tato opatření, zejména s cílem 
posílit inovační kapacitu MSP, včetně 
zajištění financování evropských ústavů 
aplikovaného výzkumu, aby pracovaly na 
projektech dohodnutých s jednotlivými 
MSP a nesly náklady a rizika 
aplikovaného výzkumu na základě 
závazku, že získané výsledky budou 
využity v průmyslu. 

Or. it

Pozměňovací návrh 1259
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci celého programu Horizont 2020 
budou podporovány činnosti napomáhající 
provádění speciálních opatření pro MSP 
a doplňující tato opatření, zejména s cílem 

V rámci celého programu Horizont 2020 
budou podporovány činnosti napomáhající 
provádění speciálních opatření pro MSP 
a doplňující tato opatření, zejména s cílem 
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posílit inovační kapacitu MSP. posílit inovační kapacitu MSP pomocí 
inovačních poukázek, které zúčastněným 
stranám umožňují využívat služeb 
poskytovatele výzkumu z jiného členského 
státu nebo z přidružené země.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení poukázek v obchodu by mohlo být užitečným nástrojem zlepšení růstu MSP.

Pozměňovací návrh 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci celého programu Horizont 2020 
budou podporovány činnosti napomáhající 
provádění speciálních opatření pro MSP 
a doplňující tato opatření, zejména s cílem 
posílit inovační kapacitu MSP.

V rámci celého programu Horizont 2020 
budou podporovány činnosti napomáhající 
provádění speciálních opatření pro MSP 
a doplňující tato opatření, zejména s cílem 
posílit inovační kapacitu MSP.
Předpokládá se úzká spolupráce 
s Evropskou podnikovou sítí financovaná 
pomocí COSME.

Or. en

Pozměňovací návrh 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Podpora inovací orientovaných na trh za 
účelem zlepšení rámcových podmínek pro 
inovace a řešení konkrétních překážek, 
které brání zejména růstu inovativních 
MSP. Některé postupy kontrolní metodiky, 
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které se používají při hodnocení 
ekotoxicity látek, brání uvádět na trh
přípravky vyrobené z kompletně 
přírodních látek. Je zapotřebí rozvíjet 
nové metody, aby bylo možné účinněji 
hodnotit dopad kompletně přírodních 
látek na životní prostředí. 

Or. fr

Odůvodnění

Některé metodologické postupy hodnotící ekotoxicitu nejsou žádoucí při hodnocení vlastností 
kompletně přírodních látek a zejména u zkoušek biologické rozložitelnosti, které požaduje 
REACH.  Dopad takových látek na životní prostředí nelze jasně určit s využitím stávajících 
metodických postupů, což může zabránit jejích uvádění na trh. Tím se narušuje 
konkurenceschopnost a růst MSP, zejména v odvětví vonných silic.

Pozměňovací návrh 1262
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Podpora inovací orientovaných na trh za 
účelem zlepšení rámcových podmínek pro 
inovace, řešení konkrétních překážek, které 
brání zejména růstu inovativních MSP, 
a zavedení ustanovení o inovacích 
umožňující výběr malých a středních 
podniků navrhujících inovační produkty.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1263
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Mohlo by být poněkud obtížné definovat „inovativní MSP“.

Pozměňovací návrh 1264
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora postupů zadávání inovačních 
veřejných zakázek, které poprvé umožní 
podnikům v oblasti technologického 
transferu přístup k těmto řízením.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1265
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 3 – bod 3.3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d a) Podpora předávání znalostí 
a technologií mezi veřejným výzkumem 
a trhem. Podpora procesů předávání 
znalostí a technologií mezi oblastí 
veřejného výzkumu a inovačními MSP, 
které představují účinný nástroj 
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komerčního využití vynálezů a výsledků 
výzkumu prováděného na univerzitách, ve 
výzkumných střediscích a v MSP 
provádějících výzkum. Tyto začleněné 
projekty budou mít za cíl podporovat 
přibližně 2 000 evropských MSP ročně.

Or. en

Odůvodnění

Začleněné projekty se neodrazily v rozpočtu pod položkou „Inovace v MSP“. S cílem nalézt 
zprostředkovatele na místní úrovni (také v menších členských státech) by měl minimální počet 
MSP, které budou podpořeny, dosáhnout nejméně 2 000.

Pozměňovací návrh 1266
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je zlepšit celoživotní 
zdraví a dobré životní podmínky pro 
všechny.

Specifickým cílem je zlepšit celoživotní 
zdraví a dobré životní podmínky pro 
všechny a odstranit nerovnost ve zdraví 
a dobrých životních podmínkách, již 
zapříčiňuje socioekonomické postavení 
a pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky pro všechny, vysoce kvalitní 
a ekonomicky udržitelné systémy 

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

zdravotnictví a péče, řešení týkající se 
samostatnosti stárnoucího obyvatelstva
a příležitosti pro nová pracovní místa – to 
jsou cíle podpory výzkumu a inovací 
v reakci na tuto výzvu, které významně 
přispějí k realizaci strategie Evropa 2020.

Or. en

Odůvodnění

Význam sociálních hledisek se v blízké budoucnosti zvýší.

Pozměňovací návrh 1268
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1269
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celoživotní zdraví a dobré životní 
podmínky pro všechny, vysoce kvalitní 
a ekonomicky udržitelné systémy 

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

zdravotnictví a inovační systémy péče, 
sociální opatření pro dobré životní 
podmínky a příležitosti pro nová pracovní 
místa a růst – to jsou cíle podpory 
výzkumu a inovací v reakci na tuto výzvu, 
které významně přispějí k realizaci 
strategie Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum umožní zlepšit moderní terapie 
a buněčné terapie, což by se zaměřilo na 
léčení chronických a degenerativních 
onemocnění. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bylo by zapotřebí posílit výzkum 
onemocnění, která zapříčiňuje zvýšení 
teploty a změna klimatu, jež postihuje 
zejména země Středomoří, avšak nejen je.

Or. en

Pozměňovací návrh 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête
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Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum by měl umožnit zlepšení 
moderních terapií a buněčných terapií, 
které by se zaměřily na léčení chronických 
a degenerativních onemocnění. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 3

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. Účinné řízení 
znamená také zohlednit dodatečné 
náklady vzniklé v prostředí, které je 
nedostupné pro osoby se zdravotním 
postižením.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 3

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.

Společenské a finanční 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. Náklady vyplývají také 
z diskriminace na základě zdravotního 
postižení a z vytváření fyzického 
a sociálního prostředí, které je pro osoby 
se zdravotním postižením nedostupné.
Snížení nebo omezení nárůstu těchto 
nákladů tak, aby se nestaly neudržitelnými, 
závisí částečně na zajištění celoživotního 
zdraví a dobrých životních podmínek 
všech, a tedy na účinné prevenci, léčbě 
a zvládání nemocí a zdravotních postižení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 3

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 

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 
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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.

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 lepším 
informování lidí a prosazování 
zodpovědného přístupu ke zdraví za 
účelem zlepšení celoživotního zdraví 
a dobrých životních podmínek všech, 
a tedy na účinné prevenci, léčbě a zvládání 
nemocí a zdravotních postižení.

Or. fr

Odůvodnění

Zajištění budoucnosti zdravotních systémů a systémů sociální péče EU, které jsou 
v současnosti vystaveny vážnému náporu, znamená mimo jiné určité volby a přístupy ze strany 
veřejných orgánů, včetně prosazování odpovědnosti ve vztahu k rizikovému chování 
souvisejícímu s nemocemi, jimž lze předcházet. 

Pozměňovací návrh 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 3

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. Prodlužující se délka 
života je vývoj, který znamená kladné 
sociální a hospodářské důsledky 
a možnosti pro společnost. 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1277
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 3

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.

Nerovnost v oblasti zdraví a dobrých 
životních podmínek narůstá, zatímco
náklady na systémy zdravotní a sociální 
péče v Unii stoupají, péče a preventivní 
opatření pro všechny věkové skupiny jsou 
čím dále dražší. Očekává se, 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. Zajištění rovného přístupu ke 
zdraví a dobrým životním podmínkám 
a snížení významu genderových 
a socioekonomických determinantů 
a současně snížení nebo omezení nárůstu 
těchto nákladů tak, aby se nestaly 
neudržitelnými, závisí částečně na zajištění 
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek všech, a tedy na účinné 
prevenci, léčbě a zvládání nemocí 
a zdravotních postižení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1278
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 

Hlavními příčinami zdravotního postižení, 
špatného zdravotního stavu a předčasného 
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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.

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. V případě jiných podmínek, 
zejména u neurodegenerativních 
onemocnění, pokud mají být preventivní 
strategie účinné, bude třeba zajistit silnou 
podporu etiologického výzkumu a bude 
třeba rozvíjet lepší možnosti včasné 
diagnostiky a léčení.

Or. it

Pozměňovací návrh 1279
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4

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, revmatická onemocnění 
a nemoci pohybového aparátu, 
autoimunní onemocnění, neurologické 
potíže a poruchy duševního zdraví, 
nadváha a obezita a různá funkční 
omezení, což představuje značné sociální 
a hospodářské náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 1280
Herbert Reul

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4
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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, revmatická onemocnění 
a nemoci pohybového aparátu, 
neurologické potíže a poruchy duševního 
zdraví, nadváha a obezita a různá funkční 
omezení, což představuje značné sociální 
a hospodářské náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 1281
Marisa Matias

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4

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, revmatická onemocnění 
a nemoci pohybového aparátu, 
neurologické potíže a poruchy duševního 
zdraví, nadváha a obezita a různá funkční 
omezení, což představuje značné sociální 
a hospodářské náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 1282
Henri Weber

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4
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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, respirační 
onemocnění, rakovina, cukrovka, 
neurologické potíže a poruchy duševního 
zdraví, nadváha a obezita a různá funkční 
omezení, což představuje značné sociální 
a hospodářské náklady.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4

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, neurodegenerativní 
onemocnění, neurologické potíže 
a poruchy duševního zdraví, nadváha 
a obezita a různá funkční omezení, což 
představuje značné sociální a hospodářské 
náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 1284
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4
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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, syndromy 
závislosti, nadváha a obezita a různá 
funkční omezení, což představuje značné 
sociální a hospodářské náklady.

Or. de

Pozměňovací návrh 1285
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Toto číslo bude nadále 
dramaticky růst, z velké části jakožto 
výsledek stárnoucího obyvatelstva Evropy 
a s tím souvisejícího stoupajícího počtu 
neurodegenerativních onemocnění. 
Environmentální faktory, faktory 
související se životním stylem a sociálně-
ekonomické faktory jsou významné 
u několika z těchto onemocnění, přičemž 
se odhaduje, že s nimi souvisí až třetina 
celosvětové zátěže způsobené nemocemi.
Avšak za jiných podmínek, jako 
u neurodegenerativních onemocnění, si 
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účinné preventivní strategie nejprve 
vyžádají značné zvýšení nákladů na 
výzkum jejich příčin a rozvoj lepší včasné 
diagnostiky a možností léčby, včetně 
individuálních moderních terapií.

Or. en

Pozměňovací návrh 1286
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR. Rakovina je příčinou čtvrtiny 
všech úmrtí a je nejčastější příčinou úmrtí 
u lidí ve věku 45–64 let, zatímco přes 27 
milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Toto číslo bude nadále strmě 
stoupat, z velké části jakožto výsledek 
rostoucího výskytu neurodegenerativních 
onemocnění, jako je Parkinsonova nebo 
Alzheimerova choroba, což souvisí se 
zvyšujícím se průměrným věkem 
evropského obyvatelstva. Environmentální 
faktory, faktory související se životním 
stylem a sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 
nemocemi. Pokud však mají být 
preventivní strategie účinné v případě 
jiných podmínek, zejména 
u neurodegenerativních onemocnění, 
bude třeba zajistit silnou podporu 
etiologického výzkumu a bude třeba 
rozvíjet lepší možnosti včasné diagnostiky 
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a léčby.

Or. it

Pozměňovací návrh 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem 
a sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 
nemocemi. Toto číslo bude nadále 
dramaticky růst – z velké části jakožto 
výsledek stárnoucího obyvatelstva Evropy 
a s tím souvisejícího stoupajícího počtu 
neurodegenerativních onemocnění, jako 
je Parkinsonova a Alzheimerova choroba. 
Avšak za jiných podmínek – zejména 
u neurodegenerativních onemocnění – si 
účinné preventivní strategie nejprve 
vyžádají značné zvýšení nákladů na 
výzkum jejich příčin a rozvoj lepší včasné 
diagnostiky a možností léčby. 

Or. en

Odůvodnění

S poruchami mozku souvisejí výrazné socioekonomické faktory a odpovídající naléhavá 
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potřeba přidělit značné finanční prostředky na výzkum s cílem zjišťovat příčiny, zlepšovat 
včasnou diagnostiku a rozvíjet lepší možnosti léčby.  To platí především 
u neurodegenerativních poruch, které budou vzhledem ke stárnutí obyvatelstva stále více 
převažovat a budou stále nákladnější pro zdravotnické systémy. 

Pozměňovací návrh 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem 
a sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 
nemocemi. Avšak za jiných podmínek –
zejména u neurodegenerativních 
onemocnění – si účinné preventivní 
strategie nejprve vyžádají značné zvýšení 
nákladů na výzkum jejich příčin a rozvoj 
lepší včasné diagnostiky a možností léčby.

Or. en

Odůvodnění

S poruchami mozku souvisejí výrazné sociální a ekonomické náklady a odpovídající naléhavá 
potřeba přidělit značné finanční prostředky na výzkum s cílem zjišťovat příčiny, zlepšovat 
včasnou diagnostiku a rozvíjet lepší možnosti léčby.  To platí především 
u neurodegenerativních poruch, které budou vzhledem ke stárnutí obyvatelstva stále více 
převažovat a budou stále nákladnější pro zdravotnické systémy. 
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Pozměňovací návrh 1289
Seán Kelly

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Environmentální faktory, 
faktory související se životním stylem 
a sociálně-ekonomické faktory jsou 
významné u několika z těchto onemocnění, 
přičemž se odhaduje, že s nimi souvisí až 
třetina celosvětové zátěže způsobené 
nemocemi. Avšak za jiných podmínek –
zejména u neurodegenerativních 
onemocnění – si účinné preventivní 
strategie nejprve vyžádají značné zvýšení 
nákladů na výzkum jejich příčin a rozvoj 
lepší včasné diagnostiky a možností léčby. 

Or. en

Odůvodnění

S poruchami mozku souvisejí výrazné sociální a ekonomické náklady a odpovídající naléhavá 
potřeba přidělit značné finanční prostředky na výzkum s cílem zjišťovat příčiny, zlepšovat 
včasnou diagnostiku a rozvíjet lepší možnosti léčby.  To platí především 
u neurodegenerativních poruch, které budou vzhledem ke stárnutí obyvatelstva stále více 
převažovat a budou stále nákladnější pro zdravotnické systémy. 

Pozměňovací návrh 1290
Patrizia Toia
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Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 
a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Toto číslo bude nadále strmě 
stoupat, z velké části jakožto výsledek 
stárnutí evropského obyvatelstva 
a stoupajícího počtu 
neurodegenerativních onemocnění, jako 
je Parkinsonova a Alzheimerova choroba.
Environmentální faktory, faktory 
související se životním stylem a sociálně-
ekonomické faktory jsou významné 
u několika z těchto onemocnění, přičemž 
se odhaduje, že s nimi souvisí až třetina 
celosvětové zátěže způsobené nemocemi.

Or. it

Pozměňovací návrh 1291
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kardiovaskulární choroby jsou v Unii 
každoročně příčinou více než 2 milionů 
úmrtí a stojí hospodářství více než 192 
miliard EUR, zatímco rakovina je příčinou 
čtvrtiny všech úmrtí a je nejčastější 
příčinou úmrtí u lidí ve věku 45–64 let. 
Přes 27 milionů lidí v Unii trpí cukrovkou 

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

a celkové náklady na poruchy mozku 
(mimo jiné poruchy, které ovlivňují 
duševní zdraví) se odhadují na 800 
miliard EUR. Přes 120 milionů občanů 
trpí revmatickými onemocněními 
a nemocemi pohybového aparátu 
a celkové náklady na tato onemocnění 
v Unii se odhadují na 240 miliard EUR.
Environmentální faktory, faktory 
související se životním stylem a sociálně-
ekonomické faktory jsou významné 
u několika z těchto onemocnění, přičemž 
se odhaduje, že s nimi souvisí až třetina 
celosvětové zátěže způsobené nemocemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1292
Marisa Matias

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzácná onemocnění představují pro EU 
a členské státy stále obrovskou výzvu. 
V celé Evropě existuje 6 000 až 8 000 
vzácných onemocnění, která postihují 
přibližně 30 milionů osob. Účinnou léčbu 
lze rozvinout, pouze pokud budou členské 
státy spolupracovat, neboť případů 
v určitém daném členském státě není 
dostatečný počet pro provádění účinného 
výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1294
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významnou společenskou výzvu 
představují dětské nemoci, včetně nemocí 
souvisejících s předčasnými porody 
i samotné předčasné porody. Zdraví dětí je 
pro Evropskou unii hlavní prioritou. 
Stejně jako v případě vzácných 
onemocnění lze účinný výzkum a léčbu 
rozvíjet pouze v rámci společné evropské 
strategie.

Or. de

Odůvodnění

Jedno z deseti dětí v Evropě se rodí předčasně. Důsledky předčasného porodu jsou nyní 
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vnímány jako hlavní obecná příčina dětské úmrtnosti, ačkoli je novorozeným dětem ve většině 
evropských zemí poskytována péče na uspokojivé úrovni. Jen v Německu činí náklady na péči 
o předčasně narozené děti přibližně 500 milionů EUR ročně. Proto je naléhavě zapotřebí 
provádět v této oblasti celoevropský výzkum.

Pozměňovací návrh 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nemoci dětí, včetně předčasně narozených 
dětí.
Zdraví dětí je klíčovou prioritou Evropské 
unie. Podobně jako u vzácných 
onemocnění se může účinný výzkum 
a léčba rozvíjet pouze v rámci společného 
evropského úsilí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1296
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6

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 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. To nezbytně 
znamená podporu výzkumu druhů terapie, 
které doplňují léčbu antibiotiky nebo k ní 
nabízejí alternativu, jako je například 
léčba pomocí bakteriofágů nebo léčivé 
přípravky založené na využití 
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bakteriofágů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6

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 opomíjené 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. Je rovněž 
nutné se připravit na nové epidemie 
a hrozbu narůstající antimikrobiální 
rezistence.

Or. en

Pozměňovací návrh 1298
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6

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 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. Stále více 
znepokojivé jsou choroby spjaté s vodou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1299
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6

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 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, znovu se objevující 
infekční onemocnění a hrozbu narůstající 
antimikrobiální rezistence.

Or. en

Pozměňovací návrh 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 7
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
PE489.637v01–00

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Na druhé straně procesy vývoje léčivých 
přípravků a očkovacích látek jsou čím dále 
dražší a méně efektivní, neboť se jejich 
účinek často neověřuje na věkové 
skupině, která je nejvíce užívá, například 
starší osoby. Je nutné se zabývat 
přetrvávajícími nerovnostmi ve zdravotním 
stavu a zajistit přístup k účinným 
a kvalitním systémům zdravotní péče a 
k bezpečným možnostem léčby pro 
všechny Evropany bez ohledu na jejich 
věk nebo sociální poměry.

Or. en
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Odůvodnění

Starší osoby užívají více než 30 % předepisovaných léčivých přípravků a více než 40 % volně 
prodejných léčivých přípravků. Vzhledem k tomu, že starší lidé proto představují největší 
skupinu uživatelů farmaceutických výrobků, mělo by se usilovat o zajištění toho, aby účinky 
léků, které užívají, byly testovány v této věkové skupině.

Pozměňovací návrh 1301
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Výzkum EU by měl podporovat systémové změny v biolékařském výzkumu směrem od zkoušek 
na zvířatech k modernímu testování 21. století. Pokroky v molekulární biologii, biotechnologii 
a dalších oblastech připravují cestu pro výrazné zlepšení toho, jak vědci mohou vyhodnocovat 
léčiva a očkovací látky. Tyto pokroky mohou testování zrychlit, zlevnit a díky nim se může 
testování bezprostředněji týkat člověka.

Pozměňovací návrh 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdraví a dobré životní podmínky ovlivňují 
rovněž další faktory, jako je blahobyt, 
začlenění, zapojení, společenský kapitál 
a práce, a je třeba přijmout komplexní 
přístup.

Or. en


