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Pozměňovací návrh 1303
Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 1304
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Nemoci, především ty nakažlivé, se nezastavují na hranicích členských států, a proto 
v souladu s cíli Unie pomáhá boj proti šíření těchto nemocí plnit rozvojové cíle tisíciletí. 
Jedním z hlavních pilířů vnější činnosti Unie je jednoznačně zajištění vedoucího postavení 
Evropy na světových trzích, avšak Unie také musí dodržovat své mezinárodní závazky. 
Z tohoto důvodu se připomínají rozvojové cíle tisíciletí.

Pozměňovací návrh 1306
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1307
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato reakce závisí na špičkovém výzkumu, 
který zlepší naše základní chápání zdraví, 
nemoci, zdravotního postižení, vývoje 
a stárnutí (včetně průměrné délky života),
a na bezproblémové a všeobecné přeměně 
výsledných a stávajících znalostí do 
podoby inovativních a účinných produktů, 
strategií, intervencí a služeb s potenciálem 
pro nasazení ve velkém měřítku. Navíc 
význam těchto výzev v celé Evropě 
a v mnoha případech na celém světě 
vyžaduje reakci, která se vyznačuje 
dlouhodobou a koordinovanou podporou 
spolupráce mezi víceoborovými 
a víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni. Máme-li těmto výzvám úspěšně 
čelit, úspěch inovací závisí na nalezení 
rovnováhy mezi základním výzkumem 
a podporou poskytovanou aplikacím. 
Společný výzkum doplňuje předběžný 
výzkum, který je financován v rámci 
prvního pilíře. Společný základní výzkum 
je strategickým nástrojem, který je nutné 
financovat rovnocenně s klinickým 
výzkumem s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost Evropy 
ve zdravotnictví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato reakce závisí na excelenci ve
výzkumu, která zlepší naše základní 

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

nemoci, zdravotního postižení 
a diskriminace, které zdravotně postižené 
osoby čelí kvůli nedostupnosti některých 
prostředí, vývoje a stárnutí (včetně 
průměrné délky života), a na 
bezproblémové a všeobecné přeměně 
výsledných a stávajících znalostí do 
podoby inovativních a účinných produktů, 
strategií, intervencí a služeb s potenciálem 
pro nasazení ve velkém měřítku. Navíc 
význam těchto výzev v celé Evropě 
a v mnoha případech na celém světě 
vyžaduje reakci, která se vyznačuje 
dlouhodobou a koordinovanou podporou 
spolupráce mezi víceoborovými 
a víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1310
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato reakce závisí na špičkovém výzkumu, 
který zlepší naše základní chápání 
determinant zdraví, nemoci, zdravotního 
postižení, vývoje a stárnutí (včetně 
průměrné délky života), a na 
bezproblémové a všeobecné přeměně 
výsledných a stávajících znalostí do 
podoby inovativních a účinných produktů, 
strategií, intervencí a služeb s potenciálem 
pro nasazení ve velkém měřítku. Navíc 
význam těchto výzev v celé Evropě 
a v mnoha případech na celém světě 
vyžaduje reakci, která se vyznačuje 
dlouhodobou a koordinovanou podporou 
spolupráce mezi víceoborovými 
a víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni. Tuto výzvu je nutné řešit také 
z pohledu společenských, hospodářských 
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a humanitních věd.

Or. en

Pozměňovací návrh 1311
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Úspěch inovací v této oblasti závisí, stejně 
jako v případě jiných výzev, na nalezení 
rovnováhy mezi základním výzkumem 
a podporou poskytovanou aplikacím. 
Společný výzkum doplňuje předběžný 
výzkum, který je financován v rámci 
prvního pilíře. Společný základní výzkum 
je strategickým nástrojem, který je nutné 
financovat ve stejné výši jako klinický 
výzkum s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost Evropy 
ve zdravotnictví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1312
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Má-li být výzkum pro společnost maximálně přínosný, měl by nabízet nejen inovativní 
a účinná řešení, ale jeho výsledky by měly být dostupné široké veřejnosti.

Pozměňovací návrh 1313
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1314
Marisa Matias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Má-li být výzkum pro společnost maximálně přínosný, měly by být jeho výsledky dostupné 
široké veřejnosti.

Pozměňovací návrh 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato reakce závisí na excelenci ve
výzkumu, která zlepší naše základní 
chápání zdraví, nemoci, zdravotního 

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

a stárnutí (včetně průměrné délky života),
a na bezproblémové a všeobecné přeměně 
výsledných a stávajících znalostí do 
podoby inovativních, účinných 
a dostupných produktů, strategií, 
intervencí a služeb s potenciálem pro 
nasazení ve velkém měřítku. Navíc 
význam těchto výzev v celé Evropě 
a v mnoha případech na celém světě 
vyžaduje reakci, která se vyznačuje 
dlouhodobou a koordinovanou podporou 
spolupráce mezi víceoborovými 
a víceodvětvovými týmy na vynikající 
úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být výzkum pro společnost maximálně přínosný, měl by nabízet nejen inovativní 
a účinná řešení, ale jeho výsledky by měly být dostupné široké veřejnosti.

Pozměňovací návrh 1317
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



AM\907849CS.doc 13/172 PE492.789v01-00

CS

úrovni. úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This 
constitutes an important obstacle to the EU’s objective to increase healthy and active ageing 
and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.
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Pozměňovací návrh 1319
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnou zabraňuje onemocnění, 
zlepšuje životní pohodu a je nákladově 
efektivní. Podpora zdraví a prevence 
nemocí rovněž závisí na pochopení 
determinant zdraví, na účinných 
preventivních nástrojích, jako jsou 
očkovací látky, na účinném dohledu nad 
zdravím a nemocemi a související 
připravenosti a na účinných 
screeningových programech. Lázeňství, 
které je evropskou specialitou, by mělo 
využívat výsledky příslušného výzkumu 
zaměřeného jak na prevenci, tak i na péči 
a zdravý životní styl.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnou zabraňuje onemocnění, 
zlepšuje životní pohodu a je nákladově 
efektivní. Podpora zdraví, tělesná 
a duševní pohoda a prevence nemocí 
rovněž závisí na pochopení biologických 
a sociálních determinant zdraví, na 
účinných preventivních nástrojích (jako 
jsou očkovací látky a intervenční politiky 
zaměřené na sociální determinanty 
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screeningových programech. a rizikové skupiny), na účinném posilování 
zdraví, dohledu nad zdravím a nemocemi 
a související připravenosti a na účinných 
screeningových programech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1321
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1322
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnou zabraňuje onemocnění, 
zlepšuje životní pohodu a je nákladově 
efektivní. Podpora zdraví a prevence 
nemocí rovněž závisí na pochopení 
determinant zdraví, na účinných 
preventivních nástrojích, jako jsou 

Účinná podpora zdraví opřená o pevnou 
důkazní základnou zabraňuje onemocnění, 
zlepšuje životní pohodu a je nákladově 
efektivní. Podpora zdraví a prevence 
nemocí rovněž závisí na pochopení 
determinant zdraví, včetně sociálně-
ekonomického postavení a pohlaví, na 
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očkovací látky, na účinném dohledu nad 
zdravím a nemocemi a související 
připravenosti a na účinných 
screeningových programech.

účinných preventivních nástrojích, jako 
jsou očkovací látky, na účinném dohledu 
nad zdravím a nemocemi a související 
připravenosti a na účinných 
screeningových programech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1323
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Široké spektrum problémů v oblasti 
zlepšování zdraví je nadto spojeno 
s fungováním státních a světových 
pečovatelských systémů a institucí, tj. se 
sociálními, etickými, kulturními 
a komunikačními aspekty 
v interakci různých profesních skupin, 
politických uskupení, pacientů a jejich 
příbuzných. Zkoumání a pochopení 
takových problémů vyžaduje zapojení 
odborníků na sociální a kulturní vědy 
a komunikaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspěšné snahy o prevenci, zvládání, léčbu 
a vyléčení onemocnění, zdravotních 
postižení a snížené funkčnosti mají oporu 
v základním porozumění jejich determinant 
a příčin, procesů a dopadů, stejně tak jako 

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

diskriminace a existujících překážek 
v sociálním prostředí ve spojitosti 
s postižením, stejně tak jako faktorů, které 
představují základ dobrého zdraví a životní 
pohody. Rovněž je nezbytné účinné sdílení 
údajů a propojení těchto údajů 
s rozsáhlými kohortovými studiemi, stejně 
jako převádění výsledků výzkumu na 
klinickou úroveň, zejména prostřednictvím 
provádění klinických zkoušek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Úspěšné snahy o prevenci, zvládání, léčbu 
a vyléčení onemocnění, zdravotních 
postižení a snížené funkčnosti mají oporu 
v základním porozumění jejich determinant 
a příčin, procesů a dopadů, stejně tak jako 
faktorů, které představují základ dobrého 
zdraví a životní pohody. Rovněž je 
nezbytné účinné sdílení údajů a propojení 
těchto údajů s rozsáhlými kohortovými 
studiemi, stejně jako převádění výsledků 
výzkumu na klinickou úroveň s ohledem 
na všechny věkové skupiny s cílem zajistit, 
aby léky byly přizpůsobeny jejich 
potřebám.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že starší lidé představují největší skupinu uživatelů farmaceutických 
výrobků, mělo by se usilovat o zajištění toho, aby účinky léků, které užívají, byly testovány 
v této věkové skupině. Tento požadavek je rovněž v souladu s důrazem, který EU klade na 
bezpečnost pacientů.
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Pozměňovací návrh 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je nutné vyvinout individualizovanou 
medicínu s cílem vypracovat nové 
strategie prevence a nové léčebné postupy, 
které by bylo možné přizpůsobit potřebám 
pacienta, čímž by se zlepšila prevence 
a včasná diagnóza nemocí. V rámci 
výzkumu je třeba určit, lépe objasnit 
a propracovat faktory, které ovlivňují 
volbu léčby. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1327
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Úkolem společnosti je zajistit rovný 
přístup ke zdravotním službám a dobrým 
životním podmínkám, odstranit významný 
vliv sociálně-ekonomického postavení 
a pohlaví a úspěšně reagovat na 
požadavky kladené na různá odvětví 
zdravotní péče v důsledku demografických 
změn. Máme-li zachovat účinné 
zdravotnictví a péči pro všechny věkové 
skupiny, je potřeba vyvinout úsilí pro 
zlepšení rozhodování v oblasti zajišťování 
prevence a léčby, aby se stanovily 
osvědčené postupy v odvětvích 
zdravotnických služeb a péče 
a podporovalo se jejich šíření a aby se 
podporovala integrovaná péče a všeobecné 
přijímání technologických, organizačních 
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přispěje ke zvýšení a prodloužení jejich 
tělesné, sociální a duševní pohody.

a sociálních inovací, které pomáhají 
zejména starším osobám, stejně jako 
zdravotně postiženým osobám, aby zůstaly 
aktivní a nezávislé. Takové počínání 
přispěje ke zvýšení a prodloužení jejich 
tělesné, sociální a duševní pohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 1328
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1330
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a péči pro všechny věkové skupiny, je 
potřeba vyvinout úsilí pro zlepšení 
rozhodování v oblasti zajišťování prevence 
a léčby, aby se stanovily osvědčené 
postupy v odvětvích zdravotnických služeb 
a péče a podporovalo se jejich šíření a aby 
se podporovala integrovaná péče 
a všeobecné přijímání technologických, 
organizačních a sociálních inovací, které 
pomáhají zejména starším osobám, stejně 
jako zdravotně postiženým osobám, aby 
zůstaly aktivní a nezávislé. Takové 
počínání přispěje ke zvýšení a prodloužení 
jejich tělesné, sociální a duševní pohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 1331
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 1332
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1333
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž způsobená onemocněními 
a zdravotními postiženími v kontextu 
stárnoucí populace klade další požadavky 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Chronické nemoci jsou největším problémem, před nímž EU stojí, přeje-li si splnit svůj cíl pro 
rok 2020, a to prodloužit život prožitý evropskými občany ve zdraví o další dva roky.  Mělo by 
se výslovně uvést, že je třeba zajistit, aby lepší rozhodování o preventivních opatřeních 
a léčbě, šíření osvědčených postupů a zavádění technologických a sociálních inovací bylo 
prospěšné pro všechny osoby trpící chronickými nemocemi.

Pozměňovací návrh 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a podporovalo se jejich šíření a aby se 
podporovala integrovaná péče a všeobecné 
přijímání technologických, organizačních 
a sociálních inovací, které pomáhají 
zejména starším osobám, chronicky 
nemocným osobám, stejně jako zdravotně 
postiženým osobám, aby zůstaly aktivní 
a nezávislé. Takové počínání přispěje ke 
zvýšení a prodloužení jejich tělesné, 
sociální a duševní pohody.

Or. en

Odůvodnění

Chronické nemoci jsou největším problémem, před nímž EU stojí, přeje-li si splnit svůj cíl pro 
rok 2020, a to prodloužit život prožitý evropskými občany ve zdraví o další dva roky. Mělo by 
se výslovně uvést, že je třeba zajistit, aby lepší rozhodování o preventivních opatřeních 
a léčbě, šíření osvědčených postupů a zavádění technologických a sociálních inovací bylo 
prospěšné pro všechny osoby trpící chronickými nemocemi.

Pozměňovací návrh 1335
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a nezávislé. Takové počínání přispěje ke 
zvýšení a prodloužení jejich tělesné, 
sociální a duševní pohody.

Or. it

Pozměňovací návrh 1336
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Všechny tyto činnosti se provádějí 
takovým způsobem, aby poskytovaly 
podporu během celého výzkumného 
a inovačního cyklu a přitom posílily 
konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví v Evropě a rozvoj nových 
příležitostí na trhu. Například v rámci 
výzkumu kožních alergií, mohou 
dermatologové u pacientů vyšetřovat 
alergie typu VI pouze pomocí 
náplasťových testů. Je nutné vyvinout 
nové spolehlivější metody k posouzení 
toho, zda je pacient alergický na určitou 
látku, a k určení příčinné souvislosti mezi 
expozicí této látce a negativními účinky 
na kůži.

Or. fr

Odůvodnění

Náplasťovým testem lze nejrychleji prokázat, zda u části populace vznikne kožní alergie, je-li 
vystavena účinkům určité látky. Neumožňuje však s jistotou určit, která expozice tuto alergii 
způsobuje. Vzhledem k množícím se kožním alergiím je velmi důležité, aby existovaly účinné 
a spolehlivé diagnostické metody. Náplasťový test může vyvolat alergii u pacienta, u něhož by 
se jinak bez této expozice daná alergie nevyvinula.

Pozměňovací návrh 1338
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Všechny tyto činnosti se provádějí 
takovým způsobem, aby poskytovaly 
podporu během celého výzkumného 
a inovačního cyklu a přitom posílily 
konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví v Evropě a rozvoj nových 
příležitostí na trhu. Zvláštní důraz je třeba 
klást také na zapojení všech 
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zainteresovaných stran ve zdravotnictví, 
včetně pacientů a sdružení pacientů, 
s cílem vypracovat takový program 
výzkumu a inovací, do něhož budou 
aktivně zapojeni občané a který bude 
odrážet jejich potřeby a očekávání.

Or. it

Pozměňovací návrh 1339
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Všechny tyto činnosti se provádějí 
takovým způsobem, aby poskytovaly 
podporu během celého výzkumného 
a inovačního cyklu a přitom posílily 
konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví v Evropě a rozvoj nových 
příležitostí na trhu. Náležitou pozornost je 
třeba věnovat také zapojení všech 
zainteresovaných stran ve zdravotnictví, 
včetně pacientů a sdružení pacientů, 
s cílem vypracovat takový program 
výzkumu a inovací, do něhož budou 
aktivně zapojeni občané a který bude 
odrážet jejich požadavky a očekávání.

Or. it

Pozměňovací návrh 1340
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny tyto činnosti se provádějí 
takovým způsobem, aby poskytovaly 

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

podporu během celého výzkumného 
a inovačního cyklu a přitom posílily 
konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví v Evropě a rozvoj nových 
příležitostí na trhu. Je třeba také usilovat 
o zapojení všech zainteresovaných stran
ve zdravotnictví, včetně sdružení pacientů, 
s cílem vypracovat takový program 
výzkumu a inovací, do něhož budou 
aktivně zapojeni občané a který bude 
odrážet jejich potřeby a očekávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Všechny tyto činnosti se provádějí 
takovým způsobem, aby poskytovaly 
podporu během celého výzkumného 
a inovačního cyklu a přitom posílily 
konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví v Evropě a rozvoj nových 
příležitostí na trhu. Je třeba také usilovat 
o zapojení všech zainteresovaných stran 
ve zdravotnictví, včetně pacientů 
a sdružení pacientů, s cílem vypracovat 
takový program výzkumu a inovací, do 
něhož budou aktivně zapojeni občané 
a který bude odrážet jejich potřeby 
a očekávání.

Or. en

Odůvodnění

Lékařský výzkum financovaný z prostředků EU by měl zohledňovat potřeby a očekávání 
občanů, jimž má pomáhat, tj. pacientů. Sdružení pacientů díky svým odborným znalostem, 
přehledu a nápadům představují ideální platformu, která může pomáhat při sestavování 
výzkumných programů a navazování užitečných vztahů se všemi významnými zúčastněnými 
stranami a která jednotně zastupuje zájmy pacientů.
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Pozměňovací návrh 1342
Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Všechny tyto činnosti se provádějí 
takovým způsobem, aby poskytovaly 
podporu během celého výzkumného 
a inovačního cyklu a přitom posílily 
konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví v Evropě a rozvoj nových 
příležitostí na trhu. Je třeba také klást 
důraz na zapojení všech zainteresovaných 
stran ve zdravotnictví, včetně pacientů 
a sdružení pacientů, s cílem vypracovat 
takový program výzkumu a inovací, do 
něhož budou aktivně zapojeni občané 
a který bude odrážet jejich potřeby 
a očekávání.

Or. en

Odůvodnění

Lékařský výzkum financovaný z prostředků EU by měl zohledňovat potřeby a očekávání 
občanů, jimž má pomáhat, tj. pacientů. Sdružení pacientů díky svým odborným znalostem, 
přehledu a nápadům představují ideální platformu, která může pomáhat při sestavování 
výzkumných programů a navazování užitečných vztahů se všemi významnými zúčastněnými 
stranami a která jednotně zastupuje zájmy pacientů.

Pozměňovací návrh 1343
Seán Kelly

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny tyto činnosti se provádějí 
takovým způsobem, aby poskytovaly 
podporu během celého výzkumného 

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

a inovačního cyklu a přitom posílily 
konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví v Evropě a rozvoj nových 
příležitostí na trhu. Je třeba také klást 
důraz na zapojení všech zainteresovaných 
stran ve zdravotnictví, včetně pacientů 
a sdružení pacientů, s cílem vypracovat 
takový program výzkumu a inovací, do 
něhož budou aktivně zapojeni občané 
a který bude odrážet jejich potřeby 
a očekávání.

Or. en

Odůvodnění

Lékařský výzkum financovaný z prostředků EU by měl zohledňovat potřeby a očekávání 
občanů, jimž má pomáhat, tj. pacientů. Sdružení pacientů díky svým odborným znalostem, 
přehledu a nápadům představují ideální platformu, která může pomáhat při sestavování 
výzkumných programů a navazování užitečných vztahů se všemi významnými zúčastněnými 
stranami a která jednotně zastupuje zájmy pacientů.

Pozměňovací návrh 1344
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1345
Vicky Ford
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

K zvláštním činnostem patří: zajištění 
dlouhodobých programů výzkumu tak, 
aby byl pokryt celý inovační cyklus, 
porozumění determinantům zdraví (včetně 
faktorů souvisejících s životním prostředím 
a klimatem), zlepšení podpory zdraví 
a prevence nemocí; chápání onemocnění 
a zlepšení diagnostiky; rozvoj efektivních 
screeningových programů a zlepšení 
posouzení vnímavosti k nemocím; zlepšení 
dohledu a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 
medicíny in silico za účelem lepšího 
zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe 
a rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; aktivní 
stárnutí, nezávislé a asistované žití; 
individuální posílení pozice pro zvládnutí 
vlastního zdravotního stavu; podpora 
integrované péče; zlepšení vědeckých 
nástrojů a metod na podporu tvorby 
politiky a regulačních potřeb; koordinace, 
která zajistí sdílení odborných poznatků 
a vědomostí mezi klinickými obory 
vzhledem k vzájemné propojenosti 
různých nemocí a rostoucí komorbiditě 
a umožní výměnu poznatků, sdílení zdrojů 
a úsporu nákladů; optimalizace efektivity 
a účinnosti zdravotnických systémů 
a snížení nerovností prostřednictvím 
rozhodování založeného na důkazech 
a šíření osvědčených postupů, inovačních 
technologií a přístupů. Je-li to vhodné, 
zohledňují tyto činnosti rozdíly mezi muži 
a ženami a mezi geneticky odlišnými 
skupinami.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně sociálních 
faktorů a faktorů souvisejících s životním 
prostředím a klimatem), zlepšení podpory 
zdraví a prevence nemocí; chápání 
onemocnění a zlepšení diagnostiky; rozvoj 
efektivních screeningových programů 
a zlepšení posouzení vnímavosti 
k nemocím; zlepšení dohledu 
a připravenosti; vývoj lepších 
preventivních očkovacích látek; používání 
medicíny in silico za účelem lepšího 
zvládání a předvídání onemocnění; léčba 
nemocí; přenos znalostí do klinické praxe 
a rozšiřitelných inovativních akcí; lepší 
využívání zdravotních údajů; pochopení 
nerovností způsobených typem, 
adekvátností a kvalitou zdravotního 
a pečovatelského systému, který je 
k dispozici zdravotně postiženým osobám, 
a z toho plynoucích důsledků (např. ztráta 
nezávislosti); studium strategií a postupů 
podporujících začlenění dotčených osob 
do vytváření pečovatelských systémů, 
aktivní stárnutí a nezávislé a asistované žití 
starších a zdravotně postižených osob, 
zejména osob vyžadujících intenzivnější 
pomoc; individuální posílení pozice pro 
zvládnutí vlastního zdravotního stavu; 
podpora integrované péče; zlepšení 
vědeckých nástrojů a metod na podporu 
tvorby politiky a regulačních potřeb 
a optimalizace efektivity a účinnosti 
zdravotnických systémů a snížení 
nerovností prostřednictvím rozhodování 
založeného na důkazech, např. na studiích 
evropských systémů zdravotní péče 
a hodnocení toho, jak účinně plní potřeby 
zdravotně postižených osob, zejména ve 
spojitosti se získáním a udržením 
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pracovního místa, a šíření osvědčených 
postupů, inovačních technologií a přístupů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1347
Romana Jordan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1348
Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1349
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Máme-li úspěšně bojovat proti novým epidemiím, je nutné zlepšit především dohled jak na 
území Unie a v sousedních regionech, tak i co nejblíže k jejich zdrojům, které se stále velmi 
často nacházejí v rozvojových zemích. Předpokladem je existence screeningových zdrojů 
přizpůsobených socioekonomickým podmínkám v těchto zemích, řádně vyškolený personál 
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a vysoce výkonné systémy zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 1351
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Při plnění úkolu v oblasti „Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky“ by měl 
významnější úlohu hrát interdisciplinární výzkum. Má-li být podpora zdraví účinná, je nutné, 
abychom lépe chápali společenské, kulturní, etické a komunikační procesy v evropských 
systémech zdravotní péče. Dále navrhujeme, aby zvláštní činnosti zahrnovaly výzkum 
vědeckých neintervenčních metod, jako je hudební a výtvarná terapie, a různé léčebné 
postupy pomocí různých podnětů.

Pozměňovací návrh 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

K pochopení determinant zdraví a nemocí jsou nutné podrobnější vědomosti o známkách 
biologických změn (tzv. biomarkerů) a souvislostech mezi klíčovými procesy, na nichž se 
společně podílejí různé úrovně biologických struktur (geny, buňky, tkáně, orgány atd.).

Pozměňovací návrh 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1354
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1355
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zvláštním činnostem patří: porozumění 
determinantům zdraví (včetně faktorů 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Výzvy pro evropské biohospodářství: 
zajišťování bezpečných potravin, 
udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský 
a námořní výzkum

Or. en

Pozměňovací návrh 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zajišťování potravin, udržitelné 2. Výzvy pro evropské biohospodářství: 
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zemědělství, mořský a námořní výzkum 
a biohospodářství

zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství a lesnictví, mořský, námořní 
a sladkovodní výzkum

Or. en

Pozměňovací návrh 1361
Nuno Teixeira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, vodohospodářský, mořský 
a námořní výzkum akvakultura,
biohospodářství a ochrana biologické 
rozmanitosti;

Or. pt

Odůvodnění

Voda jakožto přírodní zdroj, akvakultura a ochrana biologické rozmanitosti jsou vzájemně 
související oblasti, jež by měly být přidány na seznam priorit.

Pozměňovací návrh 1362
Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Biohospodářství: zajišťování potravin, 
udržitelné zemědělství, mořský a námořní 
výzkum a odvětví založená na 
biotechnologiích

Or. en
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Odůvodnění

Podle evropské strategie „Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu“ zahrnuje 
biohospodářství produkci obnovitelných biologických zdrojů a jejich zpracování na potraviny, 
krmiva, biologické výrobky a bioenergii. Biohospodářství tvoří čtyři hlavní odvětví, jež si 
zaslouží podporu v rámci ambiciózního projektu „Biohospodářství“: zemědělství a lesnictví, 
rybolov a akvakultura, odvětví založená na biotechnologiích a potravinářský průmysl. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Pozměňovací návrh 1363
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1364
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Specifickým cílem je zajistit bezpečné
a vysoce kvalitní potraviny a další
biologické výrobky pocházející 
z udržitelné produkce prostřednictvím 
rozvoje produktivních a udržitelných
systémů prvovýroby účinně využívajících 
zdroje, podpory souvisejících 
ekosystémových služeb a obnovy 
biologické rozmanitosti, a to vedle 
konkurenceschopných a nízkouhlíkových 
dodavatelských, řetězců. Tím dojde 
k urychlení přechodu k udržitelnému 
evropskému biohospodářství.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1365
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

k urychlení přechodu k udržitelnému 
evropskému biohospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 1367
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1368
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2,1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během nadcházejících desetiletí bude 
Evropa čelit zvýšenému soutěžení 
o omezené a konečné přírodní zdroje, 
účinkům změny klimatu, zejména na 
systémy prvovýroby (zemědělství, 
lesnictví, rybolov a akvakulturu) a potřebě 
zajistit udržitelné, bezpečné a zabezpečené 

Během nadcházejících desetiletí bude 
Evropa čelit zvýšenému soutěžení 
o omezené a konečné přírodní zdroje, 
účinkům změny klimatu, zejména na 
systémy prvovýroby (zemědělství, 
lesnictví, rybolov a akvakulturu) a potřebě 
zajistit udržitelné, bezpečné a zabezpečené 
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dodávky potravin pro evropskou a rostoucí 
světovou populaci. Podle odhadů bude 
třeba zvýšit světový přísun potravin 
o 70 %, má-li se uživit celosvětová 
populace čítající do roku 2050 9 miliard 
osob. Na zemědělství připadá zhruba 10 % 
emisí skleníkových plynů v Unii a přestože 
v Evropě klesají, na celosvětové úrovni 
emise ze zemědělství podle předpovědí do 
roku 2030 vzrostou až na 20 %. Navíc 
Evropa bude potřebovat zajistit dostatečné 
dodávky surovin, energie a průmyslových 
výrobků v podmínkách zmenšujících se 
zdrojů fosilního uhlíku (očekává se, že 
produkce ropy a kapalného plynu klesne do 
roku 2050 přibližně o 60 %) a přitom si 
udržet svou konkurenceschopnost. 
Obrovský problém a náklady představuje 
bioodpad (podle odhadů až 138 milionů 
tun ročně v Unii, z toho až 40 % končí na 
skládkách), a to navzdory své potenciální 
vysoké přidané hodnotě. Například se 
odhaduje, že 30 % všech potravin 
vyprodukovaných ve vyspělých zemích se 
vyhodí. Je třeba významných změn, aby se 
toto množství v Unii do roku 203026 
snížilo o 50 %. Kromě toho se škůdci 
a choroby zvířat a rostlin, včetně zoonóz 
a patogenů v potravinách, šíří bez ohledu 
na státní hranice. Účinná vnitrostátní 
preventivní opatření jsou nutná, ale 
opatření na úrovni Unie mají zásadní 
význam pro konečnou kontrolu a účinné 
fungování jednotného trhu. Tato výzva je 
složitá, ovlivňuje velkou řadu vzájemně 
propojených odvětví a vyžaduje rozmanité 
přístupy.

dodávky potravin pro evropskou a rostoucí 
světovou populaci. Podle odhadů bude 
třeba zvýšit světový přísun potravin 
o 70 %, má-li se uživit celosvětová 
populace čítající do roku 2050 9 miliard 
osob. Tato vážná potravinová situace 
neospravedlňuje stávající nerovnováhu 
mezi častou vnitrostátní nadprodukcí 
a stále rostoucím objemem dovážených 
potravin, ani není důvodem k vytváření 
komplexnější světové potravinové sítě. Je 
proto důležité, aby Evropská unie lépe 
kontrolovala dodavatelské řetězce 
a přitom přednostně zohledňovala sezónní 
cykly, původ produktů a zda je možné
potraviny sledovat.  Na zemědělství 
připadá zhruba 10 % emisí skleníkových 
plynů v Unii a přestože v Evropě klesají, 
na celosvětové úrovni emise ze 
zemědělství podle předpovědí do roku 
2030 vzrostou až na 20 %. Navíc Evropa 
bude muset zajistit dostatečné dodávky 
surovin, energie a průmyslových výrobků 
v podmínkách zmenšujících se zdrojů 
fosilního uhlíku (očekává se, že produkce 
ropy a kapalného plynu klesne do roku 
2050 přibližně o 60 %) a přitom si udržet 
svou konkurenceschopnost. Obrovský 
problém a náklady představuje bioodpad 
(podle odhadů až 138 milionů tun ročně 
v Unii, z toho až 40 % končí na skládkách), 
a to navzdory své potenciální vysoké 
přidané hodnotě. Například se odhaduje, že 
30 % všech potravin vyprodukovaných ve 
vyspělých zemích se vyhodí. Je třeba 
významných změn, aby se toto množství 
v Unii do roku 203026 snížilo o 50 %. 
Kromě toho se škůdci a choroby zvířat 
a rostlin, včetně zoonóz a patogenů 
v potravinách, šíří bez ohledu na státní 
hranice. Účinná vnitrostátní preventivní 
opatření jsou nutná, ale opatření na úrovni 
Unie mají zásadní význam pro konečnou 
kontrolu a účinné fungování jednotného 
trhu. Tato výzva je složitá, ovlivňuje 
velkou řadu vzájemně propojených odvětví 
a vyžaduje rozmanité přístupy.
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Or. fr

Odůvodnění

Je naprosto nezbytné, aby v Evropské unii existoval lepší systém sledování potravin, aby bylo 
možné snadněji určit ohniska epidemií způsobených zdravotně závadnými potravinami 
a odstranit prodlevy při odhalování zdrojů kontaminace. Velmi dobrým příkladem je krizová 
situace, kterou v červnu 2011 Německo zažilo v souvislosti s nákazou E.coli. 

Pozměňovací návrh 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během nadcházejících desetiletí bude 
Evropa čelit zvýšenému soutěžení 
o omezené a konečné přírodní zdroje, 
účinkům změny klimatu, zejména na 
systémy prvovýroby (zemědělství, 
lesnictví, rybolov a akvakulturu) a potřebě 
zajistit udržitelné, bezpečné a zabezpečené 
dodávky potravin pro evropskou a rostoucí 
světovou populaci. Podle odhadů bude 
třeba zvýšit světový přísun potravin 
o 70 %, má-li se uživit celosvětová 
populace čítající do roku 2050 9 miliard 
osob. Na zemědělství připadá zhruba 10 % 
emisí skleníkových plynů v Unii a přestože 
v Evropě klesají, na celosvětové úrovni 
emise ze zemědělství podle předpovědí do 
roku 2030 vzrostou až na 20 %. Navíc 
Evropa bude potřebovat zajistit dostatečné 
dodávky surovin, energie a průmyslových 
výrobků v podmínkách zmenšujících se 
zdrojů fosilního uhlíku (očekává se, že 
produkce ropy a kapalného plynu klesne do 
roku 2050 přibližně o 60 %) a přitom si 
udržet svou konkurenceschopnost. 
Obrovský problém a náklady představuje 
bioodpad (podle odhadů až 138 milionů 
tun ročně v Unii, z toho až 40 % končí na 
skládkách), a to navzdory své potenciální 
vysoké přidané hodnotě. Například se 

Během nadcházejících desetiletí bude 
Evropa čelit zvýšenému soutěžení 
o omezené a konečné přírodní zdroje, 
účinkům změny klimatu, zejména na 
systémy prvovýroby (zemědělství, 
lesnictví, rybolov a akvakulturu) a potřebě 
zajistit udržitelné, bezpečné a zabezpečené 
dodávky cenově dostupných a výživných 
potravin pro evropskou a rostoucí světovou 
populaci. Podle odhadů bude třeba zvýšit 
světový přísun potravin o 70 %, má-li se 
uživit celosvětová populace čítající do roku 
2050 9 miliard osob. Na zemědělství 
připadá zhruba 10 % emisí skleníkových 
plynů v Unii a přestože v Evropě klesají, 
na celosvětové úrovni emise ze 
zemědělství podle předpovědí do roku 
2030 vzrostou až na 20 %. Navíc Evropa 
bude muset zajistit dostatečné dodávky 
surovin, vody, energie a průmyslových 
výrobků v podmínkách zmenšujících se 
zdrojů fosilního uhlíku a dalších zdrojů 
(očekává se, že produkce ropy a kapalného 
plynu klesne do roku 2050 přibližně 
o 60 %) a přitom si udržet svou 
konkurenceschopnost. Obrovský problém 
a náklady představuje bioodpad (podle 
odhadů až 138 milionů tun ročně v Unii, 
z toho až 40 % končí na skládkách), a to 
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odhaduje, že 30 % všech potravin 
vyprodukovaných ve vyspělých zemích se 
vyhodí. Je třeba významných změn, aby se 
toto množství v Unii do roku 203026 
snížilo o 50 %. Kromě toho se škůdci 
a choroby zvířat a rostlin, včetně zoonóz 
a patogenů v potravinách, šíří bez ohledu 
na státní hranice. Účinná vnitrostátní 
preventivní opatření jsou nutná, ale 
opatření na úrovni Unie mají zásadní 
význam pro konečnou kontrolu a účinné 
fungování jednotného trhu. Tato výzva je 
složitá, ovlivňuje velkou řadu vzájemně 
propojených odvětví a vyžaduje rozmanité 
přístupy.

navzdory své potenciální vysoké přidané 
hodnotě. Například se odhaduje, že 30 % 
všech potravin vyprodukovaných ve 
vyspělých zemích se vyhodí. Je třeba 
významných změn, aby se toto množství 
v Unii do roku 203026 snížilo o 50 %. 
Kromě toho se škůdci a choroby zvířat 
a rostlin, včetně zoonóz a patogenů 
v potravinách, šíří bez ohledu na státní 
hranice. Účinná vnitrostátní preventivní 
opatření jsou nutná, ale opatření na úrovni 
Unie mají zásadní význam pro konečnou 
kontrolu a účinné fungování jednotného 
trhu. Tato výzva je složitá, ovlivňuje 
velkou řadu vzájemně propojených odvětví 
a vyžaduje rozmanité přístupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1370
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během nadcházejících desetiletí bude 
Evropa čelit zvýšenému soutěžení 
o omezené a konečné přírodní zdroje, 
účinkům změny klimatu, zejména na 
systémy prvovýroby (zemědělství, 
lesnictví, rybolov a akvakulturu) a potřebě 
zajistit udržitelné, bezpečné a zabezpečené 
dodávky potravin pro evropskou a rostoucí 
světovou populaci. Podle odhadů bude 
třeba zvýšit světový přísun potravin 
o 70 %, má-li se uživit celosvětová 
populace čítající do roku 2050 9 miliard 
osob. Na zemědělství připadá zhruba 10 % 
emisí skleníkových plynů v Unii a přestože 
v Evropě klesají, na celosvětové úrovni 
emise ze zemědělství podle předpovědí do 
roku 2030 vzrostou až na 20 %. Navíc 
Evropa bude potřebovat zajistit dostatečné 
dodávky surovin, energie a průmyslových 

Během nadcházejících desetiletí bude 
Evropa čelit zvýšenému soutěžení 
o omezené a konečné přírodní zdroje, 
účinkům změny klimatu, zejména na 
systémy prvovýroby (zemědělství, 
lesnictví, rybolov a akvakulturu) a potřebě 
zajistit udržitelné, bezpečné a zabezpečené 
dodávky potravin pro evropskou a rostoucí 
světovou populaci. Podle odhadů bude 
třeba zvýšit světový přísun potravin 
o 70 %, má-li se uživit celosvětová 
populace čítající do roku 2050 9 miliard 
osob. Na zemědělství připadá zhruba 10 % 
emisí skleníkových plynů v Unii a přestože 
v Evropě klesají, na celosvětové úrovni
emise ze zemědělství podle předpovědí do 
roku 2030 vzrostou až na 20 %. Navíc 
Evropa bude muset zajistit dostatečné 
dodávky surovin, čisté vody, energie 
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výrobků v podmínkách zmenšujících se 
zdrojů fosilního uhlíku (očekává se, že 
produkce ropy a kapalného plynu klesne do 
roku 2050 přibližně o 60 %) a přitom si 
udržet svou konkurenceschopnost. 
Obrovský problém a náklady představuje 
bioodpad (podle odhadů až 138 milionů 
tun ročně v Unii, z toho až 40 % končí na 
skládkách), a to navzdory své potenciální 
vysoké přidané hodnotě. Například se 
odhaduje, že 30 % všech potravin 
vyprodukovaných ve vyspělých zemích se 
vyhodí. Je třeba významných změn, aby se 
toto množství v Unii do roku 203026 
snížilo o 50 %. Kromě toho se škůdci 
a choroby zvířat a rostlin, včetně zoonóz 
a patogenů v potravinách, šíří bez ohledu 
na státní hranice. Účinná vnitrostátní 
preventivní opatření jsou nutná, ale 
opatření na úrovni Unie mají zásadní 
význam pro konečnou kontrolu a účinné 
fungování jednotného trhu. Tato výzva je 
složitá, ovlivňuje velkou řadu vzájemně 
propojených odvětví a vyžaduje rozmanité 
přístupy.

a průmyslových výrobků v podmínkách 
zmenšujících se zdrojů fosilního uhlíku 
(očekává se, že produkce ropy a kapalného 
plynu klesne do roku 2050 přibližně 
o 60 %) a přitom si udržet svou 
konkurenceschopnost. Obrovský problém 
a náklady představuje bioodpad (podle 
odhadů až 138 milionů tun ročně v Unii, 
z toho až 40 % končí na skládkách), a to 
navzdory své potenciální vysoké přidané 
hodnotě. Například se odhaduje, že 30 % 
všech potravin vyprodukovaných ve 
vyspělých zemích se vyhodí. Je třeba 
významných změn, aby se toto množství 
v Unii do roku 203026 snížilo o 50 %. 
Kromě toho se škůdci a choroby zvířat 
a rostlin, včetně zoonóz a patogenů 
v potravinách, šíří bez ohledu na státní 
hranice. Účinná vnitrostátní preventivní 
opatření jsou nutná, ale opatření na úrovni 
Unie mají zásadní význam pro konečnou 
kontrolu a účinné fungování jednotného 
trhu. Tato výzva je složitá, ovlivňuje 
velkou řadu vzájemně propojených odvětví 
a vyžaduje rozmanité přístupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během nadcházejících desetiletí bude 
Evropa čelit zvýšenému soutěžení 
o omezené a konečné přírodní zdroje, 
účinkům změny klimatu, zejména na 
systémy prvovýroby (zemědělství, 
lesnictví, rybolov a akvakulturu) a potřebě 
zajistit udržitelné, bezpečné a zabezpečené 
dodávky potravin pro evropskou a rostoucí 

Během nadcházejících desetiletí bude 
Evropa čelit zvýšenému soutěžení 
o omezené a konečné přírodní zdroje, 
účinkům změny klimatu, zejména na 
systémy prvovýroby (zemědělství, 
lesnictví, rybolov a akvakulturu) a potřebě 
zajistit udržitelné, bezpečné a zabezpečené 
dodávky potravin pro evropskou a rostoucí 
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světovou populaci. Podle odhadů bude 
třeba zvýšit světový přísun potravin 
o 70 %, má-li se uživit celosvětová 
populace čítající do roku 2050 9 miliard 
osob. Na zemědělství připadá zhruba 10 % 
emisí skleníkových plynů v Unii a přestože 
v Evropě klesají, na celosvětové úrovni 
emise ze zemědělství podle předpovědí do 
roku 2030 vzrostou až na 20 %. Navíc 
Evropa bude potřebovat zajistit dostatečné 
dodávky surovin, energie a průmyslových 
výrobků v podmínkách zmenšujících se 
zdrojů fosilního uhlíku (očekává se, že 
produkce ropy a kapalného plynu klesne do 
roku 2050 přibližně o 60 %) a přitom si 
udržet svou konkurenceschopnost. 
Obrovský problém a náklady představuje 
bioodpad (podle odhadů až 138 milionů 
tun ročně v Unii, z toho až 40 % končí na 
skládkách), a to navzdory své potenciální 
vysoké přidané hodnotě. Například se 
odhaduje, že 30 % všech potravin 
vyprodukovaných ve vyspělých zemích se 
vyhodí. Je třeba významných změn, aby se 
toto množství v Unii do roku 203026 
snížilo o 50 %. Kromě toho se škůdci 
a choroby zvířat a rostlin, včetně zoonóz 
a patogenů v potravinách, šíří bez ohledu 
na státní hranice. Účinná vnitrostátní 
preventivní opatření jsou nutná, ale 
opatření na úrovni Unie mají zásadní 
význam pro konečnou kontrolu a účinné 
fungování jednotného trhu. Tato výzva je 
složitá, ovlivňuje velkou řadu vzájemně 
propojených odvětví a vyžaduje rozmanité 
přístupy.

světovou populaci. Podle odhadů bude 
třeba zvýšit světový přísun potravin o 
70 %, má-li se uživit celosvětová populace 
čítající do roku 2050 9 miliard osob. Na 
zemědělství připadá zhruba 10 % emisí 
skleníkových plynů v Unii a přestože 
v Evropě klesají, na celosvětové úrovni 
emise ze zemědělství podle předpovědí do 
roku 2030 vzrostou až na 20 %. Navíc 
Evropa bude muset zajistit dostatečné 
dodávky surovin, čisté vody, energie 
a průmyslových výrobků v podmínkách 
zmenšujících se zdrojů fosilního uhlíku 
(očekává se, že produkce ropy a kapalného 
plynu klesne do roku 2050 přibližně 
o 60 %) a přitom si udržet svou 
konkurenceschopnost. Obrovský problém 
a náklady představuje bioodpad (podle 
odhadů až 138 milionů tun ročně v Unii, 
z toho až 40 % končí na skládkách), a to 
navzdory své potenciální vysoké přidané 
hodnotě. Například se odhaduje, že 30 % 
všech potravin vyprodukovaných ve 
vyspělých zemích se vyhodí. Je třeba 
významných změn, aby se toto množství 
v Unii do roku 203026 snížilo o 50 %. 
Kromě toho se škůdci a choroby zvířat 
a rostlin, včetně zoonóz a patogenů 
v potravinách, šíří bez ohledu na státní 
hranice. Účinná vnitrostátní preventivní 
opatření jsou nutná, ale opatření na úrovni 
Unie mají zásadní význam pro konečnou 
kontrolu a účinné fungování jednotného 
trhu. Tato výzva je složitá, ovlivňuje 
velkou řadu vzájemně propojených odvětví 
a vyžaduje rozmanité přístupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1372
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1373
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je potřeba čím dál více biologických 
zdrojů k uspokojení poptávky trhu po 
bezpečných a zdravých dodávkách 
potravin, biomateriálech, biopalivech a 
biologických výrobcích, sahajících od 
spotřebního zboží po velká množství 
chemických látek. Nicméně kapacity 
zemských a vodních ekosystémů pro jejich 
produkci jsou omezené, přičemž současně 
existují vzájemně si konkurující požadavky 

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

na jejich využívání a často se s nimi 
nehospodaří optimálně, o čemž svědčí 
například výrazný pokles obsahu uhlíku 
v půdě a její úrodnosti. Existuje 
nedostatečně využívaný prostor pro 
podporu ekosystémových služeb 
zemědělské půdy, lesů a mořských 
i sladkých vod tím, že do udržitelné 
a bezpečné produkce budou začleněny
agronomické a environmentální cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potenciálu biologických zdrojů 
a ekosystémů by se dalo využít mnohem 
udržitelnějším, účinnějším 
a integrovanějším způsobem. Například by 

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

bylo možné lépe využívat potenciál 
biomasy ze zemědělství, lesů a toků odpadů 
zemědělského, vodního, průmyslového 
a také komunálního původu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně uvedeno, že zemědělství má samo o sobě velký potenciál k udržitelné 
produkci a používání biomasy, který spočívá v pěstování speciálních plodin, šlechtění plodin 
se specifickými vlastnostmi a kaskádovém využíváním plodin.

Pozměňovací návrh 1377
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vytváření nízkoodpadního výrobního 
řetězce, který dokáže zajistit dodávky 
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potravin i v kontextu měnícího se klimatu 
a rostoucí populace, se může odvíjet od 
zlepšování systémů řízení s minimálními 
vstupy na úrovni zemědělství a rybolovu 
i ve všech článcích dodavatelského 
řetězce. Při snižování závislosti na 
externích vstupech lze vycházet ze znalostí 
zemědělců o přírodních zdrojích, 
ekologických procesech a kvalitě 
produktů. Základem nízkoodpadního 
výrobního řetězce jsou i kratší 
zemědělsko-potravinové řetězce, které 
stavějí na důvěře zákazníků a jejich větší 
blízkosti k výrobcům a současně 
uspokojují poptávku spotřebitelů po 
kvalitních potravinách a zajišťují dobré 
životní podmínky zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 1378
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V podstatě je potřeba přejít na optimální 
a obnovitelné využívání biologických 
zdrojů a na udržitelnou prvovýrobu 
a zpracovatelské systémy, které mohou 
produkovat více potravin a dalších 
biologických výrobků s minimalizovanými 
vstupy, environmentálním dopadem 
a emisemi skleníkových plynů, lepšími 
ekosystémovými službami, nulovým 
odpadem a přiměřenou společenskou 
hodnotou. Klíčovým předpokladem, aby se 
tak stalo, je zásadní úsilí propojeného 
výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni.

V podstatě je potřeba přejít na optimální 
a obnovitelné využívání biologických 
zdrojů a na udržitelnou prvovýrobu 
a zpracovatelské systémy, které mohou 
produkovat více potravin a dalších 
biologických výrobků s minimalizovanými 
vstupy, environmentálním dopadem 
a emisemi skleníkových plynů, lepšími 
ekosystémovými službami, nulovým 
odpadem a přiměřenou společenskou 
hodnotou. Klíčovým předpokladem, aby se 
tak stalo, je zásadní úsilí propojeného 
výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni. 
Existují rozsáhlé a všeobecně uznávané 
vědecké důkazy o souvislosti mezi 
degradací přírodních zdrojů, včetně 
biologické rozmanitosti, a fungováním 
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přírodních a polopřírodních ekosystémů, 
které společnosti zajišťují zásadní služby 
a na jejichž základě lze navrhnout 
praktická řešení. Cílem je vybudovat 
takové systémy produkce potravin, které 
místo toho, aby degradovaly přírodní 
zdroje, na nichž závisejí, posilovaly 
a obohacovaly zdrojovou základnu, která 
umožní vytvářet bohatství udržitelným 
způsobem.  

Or. en

Pozměňovací návrh 1379
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V podstatě je potřeba přejít na optimální 
a obnovitelné využívání biologických 
zdrojů a na udržitelnou prvovýrobu 
a zpracovatelské systémy, které mohou 
produkovat více potravin a dalších 
biologických výrobků s minimalizovanými 
vstupy, environmentálním dopadem 
a emisemi skleníkových plynů, lepšími 
ekosystémovými službami, nulovým 
odpadem a přiměřenou společenskou 
hodnotou. Klíčovým předpokladem, aby se 
tak stalo, je zásadní úsilí propojeného 
výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni.

V podstatě je potřeba přejít na optimální 
a obnovitelné využívání biologických 
zdrojů a na udržitelnou prvovýrobu 
a zpracovatelské systémy, které mohou 
produkovat více potravin a dalších 
biologických výrobků s minimalizovanými 
vstupy, environmentálním dopadem 
a emisemi skleníkových plynů, lepšími 
ekosystémovými službami, nulovým 
odpadem a přiměřenou společenskou 
hodnotou. Klíčovým předpokladem, aby se 
tak stalo, je zásadní úsilí propojeného 
výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni. Za 
tímto účelem – a zejména v souvislosti 
s vytvářením partnerství a sítí výzkumných 
pracovníků a inovátorů – je nutné brát 
v potaz zvláštní situaci nejvzdálenějších 
regionů.

Or. pt

Odůvodnění

Jak se uvádí v obecném sdělení o programu Horizont 2020 (COM(2011)0808), je nutné –
zejména při vytváření partnerství a sítí výzkumných pracovníků a inovátorů – brát v potaz 
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zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V podstatě je potřeba přejít na optimální 
a obnovitelné využívání biologických 
zdrojů a na udržitelnou prvovýrobu 
a zpracovatelské systémy, které mohou 
produkovat více potravin a dalších 
biologických výrobků s minimalizovanými 
vstupy, environmentálním dopadem 
a emisemi skleníkových plynů, lepšími 
ekosystémovými službami, nulovým 
odpadem a přiměřenou společenskou 
hodnotou. Klíčovým předpokladem, aby se 
tak stalo, je zásadní úsilí propojeného 
výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni.

V podstatě je potřeba přejít na optimální 
a obnovitelné využívání biologických 
zdrojů a na udržitelnou prvovýrobu 
a zpracovatelské systémy, které mohou 
produkovat více potravin a dalších 
biologických výrobků s minimalizovanými 
vstupy, environmentálním dopadem 
a emisemi skleníkových plynů, lepšími 
ekosystémovými službami a nulovým 
odpadem a přiměřenou společenskou 
hodnotou. Je nutné lépe pochopit, jak 
produkujeme, distribuujeme, uvádíme na 
trh a konzumujeme potraviny a jak 
regulujeme jejich výrobu, a lépe 
propracovat následná opatření. Klíčovým 
předpokladem, aby se tak stalo, je zásadní 
úsilí propojeného výzkumu a inovací 
v Evropě i mimo ni.

Or. en

Pozměňovací návrh 1381
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V podstatě je potřeba přejít na optimální 
a obnovitelné využívání biologických 
zdrojů a na udržitelnou prvovýrobu 
a zpracovatelské systémy, které mohou 
produkovat více potravin a dalších 

V podstatě je potřeba přejít na optimální 
a obnovitelné využívání biologických 
zdrojů a na udržitelnou prvovýrobu 
a zpracovatelské systémy, které mohou 
produkovat více potravin, vlákniny
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biologických výrobků s minimalizovanými 
vstupy, environmentálním dopadem 
a emisemi skleníkových plynů, lepšími 
ekosystémovými službami, nulovým 
odpadem a přiměřenou společenskou 
hodnotou. Klíčovým předpokladem, aby se 
tak stalo, je zásadní úsilí propojeného 
výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni.

a dalších biologických výrobků 
s minimalizovanými vstupy, 
environmentálním dopadem a emisemi 
skleníkových plynů, lepšími 
ekosystémovými službami, nulovým 
odpadem a přiměřenou společenskou 
hodnotou. Klíčovým předpokladem, aby se 
tak stalo, je zásadní úsilí propojeného 
výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni.

Or. en

Pozměňovací návrh 1382
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezinárodní panel pro hodnocení 
zemědělských technologií a vědy pro 
rozvoj (IAASTD), který byl ustaven 
z podnětu Světové banky a vytváří 
otevřené partnerství se skupinou 
organizací zastupujících různé 
zainteresované strany, včetně FAO, GEF, 
UNDP, UNEP, UNESCO, Světové banky 
a WHO, již v návaznosti na rozsáhlé 
vědecké konzultace vedené v celosvětovém 
měřítku poskytl komplexní politickou 
odpověď a plán, jimiž by se měla EU řídit 
při řešení výzev, které představuje 
nalezení/vytvoření systémů produkce 
a dodávek potravin, které nedegradují 
zdrojovou základnu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1383
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Plně funkční evropské biohospodářství –
zahrnující udržitelnou produkci 
obnovitelných zdrojů z půdního a vodního 
prostředí a jejich převádění na potraviny, 
biologické výrobky a bioenergii, stejně 
jako související veřejné statky – bude 
vytvářet vysokou evropskou přidanou 
hodnotu. Je-li řízeno udržitelným 
způsobem, může snížit ekologickou stopu 
prvovýroby a celého dodavatelského 
řetězce. Může také zvýšit jejich 
konkurenceschopnost a vytvořit pracovní 
místa a podnikatelské příležitosti pro 
rozvoj venkova a pobřeží. Avšak žádné 
systémy, které vytvářejí bohatství na úkor 
své zdrojové základny, nemohou být 
konkurenceschopné, a proto jsme povinni 
vybudovat skutečně udržitelné systémy 
využívající přirozené procesy. 
Biohospodářství kromě činností 
orientovaných na trh současně vykonává 
širokou škálu funkcí souvisejících 
s vytvářením veřejných statků, které by 
měly být zachovány, aby společnosti 
mohly být i nadále poskytovány základní 
služby, které v současné době trh 
nezhodnocuje: vytváření zemědělských 
a zalesněných krajin, zachování 
biologické rozmanitosti na zemědělské 
půdě a v lesích, zajišťování dostatku 
kvalitních vodních zdrojů, funkčnosti 
půdy, stabilního podnebí, kvalitního 
ovzduší a odolnosti vůči záplavám 
a požárům. Výzvy týkající se zajišťování 
potravin, udržitelného zemědělství 
a biohospodářství jako celku mají 
evropskou i celosvětovou povahu. Akce na 
úrovni Unie jsou nezbytné, aby vznikla 
seskupení za účelem dosažení nezbytné 
šířky a kritického množství k doplnění úsilí 
jednotlivých členských států nebo jejich 
skupin. Přístup orientovaný na více aktérů 
zajistí nezbytné obohacující interakce mezi 
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výzkumnými pracovníky, podniky, 
zemědělci/producenty, poradci, spotřebiteli
a konečnými uživateli. Úroveň Unie je 
rovněž nezbytná k zajištění soudržnosti 
v řešení tohoto problému napříč odvětvími 
a se silnými vazbami na příslušné politiky 
EU. Koordinace výzkumu a inovací na 
úrovni Unie bude podněcovat požadované 
změny v celé Unii a pomůže je urychlit.

Or. en

Pozměňovací návrh 1384
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plně funkční evropské biohospodářství –
zahrnující udržitelnou produkci 
obnovitelných zdrojů z půdního a vodního 
prostředí a jejich převádění na potraviny, 
biologické výrobky a bioenergii, stejně 
jako související veřejné statky – bude 
vytvářet vysokou evropskou přidanou 
hodnotu. Je-li řízeno udržitelným 
způsobem, může snížit ekologickou stopu 
prvovýroby a celého dodavatelského 
řetězce. Může také zvýšit jejich 
konkurenceschopnost a vytvořit pracovní 
místa a podnikatelské příležitosti pro 
rozvoj venkova a pobřeží. Výzvy týkající 
se zajišťování potravin, udržitelného 
zemědělství a biohospodářství jako celku 
mají evropskou i celosvětovou povahu. 
Akce na úrovni Unie jsou nezbytné, aby 
vznikla seskupení za účelem dosažení 
nezbytné šířky a kritického množství 
k doplnění úsilí jednotlivých členských 
států nebo jejich skupin. Přístup 
orientovaný na více aktérů zajistí nezbytné 
obohacující interakce mezi výzkumnými 
pracovníky, podniky, 
zemědělci/producenty, poradci 

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

zemědělci/producenty, poradci 
a konečnými uživateli. Úroveň Unie je 
rovněž nezbytná k zajištění soudržnosti 
v řešení tohoto problému napříč odvětvími 
a se silnými vazbami na příslušné politiky 
EU. Koordinace výzkumu a inovací na 
úrovni Unie bude podněcovat požadované 
změny v celé Unii a pomůže je urychlit.

Or. en

Pozměňovací návrh 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

rovněž nezbytná k zajištění soudržnosti 
v řešení tohoto problému napříč odvětvími 
a se silnými vazbami na příslušné politiky 
EU. Koordinace výzkumu a inovací na 
úrovni Unie bude podněcovat požadované 
změny v celé Unii a pomůže je urychlit.

Or. en

Pozměňovací návrh 1386
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

v řešení tohoto problému napříč odvětvími 
a se silnými vazbami na příslušné politiky 
EU. Koordinace výzkumu a inovací na 
úrovni Unie bude podněcovat požadované 
změny v celé Unii a pomůže je urychlit.

Or. en

Pozměňovací návrh 1387
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

EU. Koordinace výzkumu a inovací na 
úrovni Unie bude podněcovat požadované 
změny v celé Unii a pomůže je urychlit.

Or. en

Pozměňovací návrh 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 1390
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.2 – odst. 3
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1392
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1393
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Akce založené na výzvách, které se 
zaměřují na ekologické, sociální 
a hospodářské přínosy a modernizaci 
odvětví, zúčastněných subjektů a trhů 
spojených s biohospodářstvím, se podpoří 
prostřednictvím víceoborového výzkumu, 
budou hybnou silou pro inovace a povedou 
k rozvoji nových postupů, udržitelných 
produktů a procesů. Uplatní se rovněž 
široký přístup k inovacím sahající od 
technologických, netechnologických, 
organizačních, hospodářských a sociálních 
inovací až například po nové obchodní 
modely, tvorbu značek a služby. Je třeba 
plně docenit potenciál zemědělců a MSP, 
kterým mohou přispět k inovacím v této 
oblasti. Strategie pro biohospodářství 
přikládá patřičný význam místním 
znalostem, čímž se posílí místní kapacity 
a současně zohlední rozmanitost 
a komplexita.

Or. en

Pozměňovací návrh 1394
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.3 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Udržitelné zemědělství a lesnictví a) Udržitelné zemědělství, včetně rostlinné 
a živočišné výroby a lesnictví

Or. en
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Pozměňovací návrh 1395
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.3 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Udržitelné zemědělství a lesnictví a) Udržitelné zemědělství

Or. en

Pozměňovací návrh 1396
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Činnosti se zaměří na udržitelnější 
a produktivnější zemědělství, které je jak 
účinné z hlediska zdrojů (včetně 
nízkouhlíkového charakteru), tak odolné, 
a zároveň dokáže plnit nové požadavky 
rozvíjejícího se biohospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin při 
zachování přírodních zdrojů, jako je voda 
a půda, a udržení a zlepšení 
ekosystémových služeb, včetně zvládání 
a zmírňování změny klimatu. Činnosti se 
zaměří na vytvoření udržitelnějších 
a produktivnějších systémů zemědělství, 
včetně živočišné výroby, a lesnictví, které 
budou jak účinné z hlediska využívání 
zdrojů (včetně nízkouhlíkového charakteru 
a úsporného hospodaření s vodou), tak 
odolné a budou produkovat méně odpadů.
Tyto činnosti se dále zaměří na rozvoj 
služeb, koncepcí a politik pro prosperující 
zdroje obživy na venkově a podporu 
udržitelné spotřeby. Konkrétně v případě 
lesnictví je cílem udržitelná produkce 
biologických výrobků a poskytování 
ekosystémových služeb a dostatečného 
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množství biomasy, přičemž se řádně 
přihlíží k hospodářským, ekologickým 
a sociálním aspektům lesnictví. Činnosti 
se zaměří na další rozvoj produkce 
a udržitelnosti systémů lesnictví, účinně 
využívajících zdroje, které mají zásadní 
význam pro zvyšování odolnosti lesů a 
ochranu biologické rozmanitosti a mohou 
uspokojit zvýšenou poptávku po biomase. 
Je vhodné také vzít v potaz služby spojené 
s lesy, jako je čištění vody, zachování 
biologické rozmanitosti (včetně 
přirozených nepřátel zemědělských 
škůdců) nebo kulturní otázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1399
Corinne Lepage

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin při 
celosvětovém zachování přírodních zdrojů, 
a zlepšení ekosystémových služeb, včetně 
ochrany biologické rozmanitosti 
a přírodních stanovišť, a zvládání 
a zmírňování změny klimatu. Činnosti 
upřednostňují systémové koncepce 
a zaměří se na udržitelnější 
a produktivnější systémy zemědělství 
a lesnictví, včetně ekologického 
zemědělství, které jsou jak účinné 
z hlediska zdrojů (včetně nízkouhlíkového 
charakteru a nízkých vstupů), tak odolné, 
a zároveň na rozvoj služeb, koncepcí 
a politik, jejichž cílem je diverzifikovat 
systémy produkce potravin a zajistit 
prosperující zdroje obživy na venkově.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1400
Marisa Matias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin při 
zachování přírodních zdrojů, včetně 
biologické rozmanitosti, a zlepšení 
ekosystémových služeb, včetně zvládání 
a zmírňování změny klimatu. Činnosti se 
zaměří na udržitelnější a produktivnější 
systémy zemědělství a lesnictví, které jsou 
účinné z hlediska zdrojů (včetně 
nízkouhlíkového charakteru, nízkých 
externích vstupů a ekologického 
zemědělství), chrání přírodní zdroje a jsou 
rozmanité, přizpůsobivé měnícímu se 
životnímu prostředí a odolné, a zároveň na 
rozvoj služeb, koncepcí a politik pro 
rozmanité potravinové systémy 
a prosperující zdroje obživy na venkově.

Or. en

Pozměňovací návrh 1401
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin při 
zachování přírodních zdrojů a zlepšení 
ekosystémových služeb, včetně zvládání 
a zmírňování změny klimatu. Činnosti se 
zaměří na udržitelnější a produktivnější 
systémy zemědělství a lesnictví, které jsou 

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin při 
zachování přírodních zdrojů, včetně 
biologické rozmanitosti, v evropském 
a celosvětovém měřítku a zlepšení 
ekosystémových služeb, včetně zmírňování 
změny klimatu. Činnosti se zaměří na 
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jak účinné z hlediska zdrojů (včetně 
nízkouhlíkového charakteru), tak odolné, 
a zároveň na rozvoj služeb, koncepcí 
a politik pro prosperující zdroje obživy na 
venkově.

udržitelnější, odolnější a produktivnější 
systémy zemědělství a lesnictví, které jsou 
účinné z hlediska zdrojů (včetně 
nízkouhlíkového charakteru, nízkých 
externích vstupů a ekologického 
zemědělství), chrání a rozšiřují přírodní 
zdroje, jsou rozmanité, přizpůsobivé 
měnícímu se životnímu prostředí a odolné, 
a zároveň na rozvoj služeb, koncepcí 
a politik pro rozmanité potravinové 
systémy a prosperující zdroje obživy na 
venkově.

Or. en

Pozměňovací návrh 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin při 
zachování přírodních zdrojů, včetně 
biologické rozmanitosti, v evropském 
a celosvětovém měřítku a zlepšení 
ekosystémových služeb, včetně zvládání 
a zmírňování změny klimatu. Činnosti se 
zaměří na udržitelnější a produktivnější 
systémy zemědělství, živočišné výroby
a lesnictví, které jsou účinné z hlediska 
zdrojů (včetně nízkouhlíkového charakteru, 
nízkých externích vstupů a ekologického 
zemědělství), chrání přírodní zdroje, jsou 
rozmanité, přizpůsobivé měnícímu se 
životnímu prostředí a odolné, a zároveň na 
rozvoj služeb, koncepcí a politik pro 
rozmanité potravinové systémy 
a prosperující zdroje obživy na venkově.

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné uvést i živočišnou výrobu, protože se významně podílí na celkové hodnotě zemědělské 
produkce v EU. Návrhy by měly nejen hledat technická řešení pro zvýšení účinnosti, ale 
zaměřit se také na  produkční systémy, které úsporně využívají zdroje.

Pozměňovací návrh 1403
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1404
Francisco Sosa Wagner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin při 
zachování přírodních zdrojů a zlepšení 
ekosystémových služeb, včetně zvládání 
a zmírňování změny klimatu. Činnosti se 

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin při 
zachování přírodních zdrojů, včetně 
biologické rozmanitosti, v evropském 
a celosvětovém měřítku a zlepšení 
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zaměří na udržitelnější a produktivnější 
systémy zemědělství a lesnictví, které jsou 
jak účinné z hlediska zdrojů (včetně 
nízkouhlíkového charakteru), tak odolné, 
a zároveň na rozvoj služeb, koncepcí 
a politik pro prosperující zdroje obživy na 
venkově.

ekosystémových služeb, včetně zvládání 
a zmírňování změny klimatu. Činnosti se 
zaměří na udržitelnější a produktivnější 
systémy zemědělství a lesnictví, které jsou 
jak účinné z hlediska zdrojů (včetně 
nízkouhlíkového charakteru, nízké interní 
spotřeby a integrovaného zemědělství), tak 
odolné, a zároveň na rozvoj služeb, 
koncepcí a politik pro prosperující zdroje 
obživy na venkově.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh chápe biologickou rozmanitost jako přírodní zdroj, který je nutné 
chránit provozováním činností, jež účinně využívají zdroje.

Pozměňovací návrh 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1406
Ioannis A. Tsoukalas



AM\907849CS.doc 79/172 PE492.789v01-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1408
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Udržitelné lesnictví
Cílem je udržitelná produkce 
dostatečného množství biomasy z lesů, 
přičemž se řádně přihlíží k hospodářským, 
ekologickým a sociálním aspektům 
lesnictví. Takto budou zachovány přírodní 
zdroje a ekosystémové služby, včetně 
přizpůsobení se změně klimatu a jejího
zmírnění. Činnosti se zaměří na další 
rozvoj systémů udržitelného lesnictví, 
které budou vysoce produktivní a budou 
účinně využívat zdroje, hrát zásadní úlohu 
při zvyšování odolnosti lesních porostů 
a ochraně biologické rozmanitosti 
a současně uspokojovat novou poptávku 
po biomase z lesů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.3 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Udržitelné a konkurenceschopné 
zemědělsko-potravinářské odvětví pro 
bezpečnou a zdravou stravu

b) Udržitelné a konkurenceschopné 
zemědělsko-potravinářské odvětví pro 
bezpečnou, cenově dostupnou a zdravou 
stravu

Or. en

Pozměňovací návrh 1410
Philippe Lamberts
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za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je splnit požadavky občanů na 
bezpečné, zdravé a cenově dostupné 
potraviny a učinit zpracování a distribuci 
potravin a krmiv, jakož i konzumaci 
potravin udržitelnějšími a potravinářské 
odvětví konkurenceschopnějším. Činnosti 
se zaměří na širokou paletu zdravých, 
původních, velmi kvalitních a bezpečných
potravin pro všechny, informované 
rozhodování spotřebitelů 
a konkurenceschopné metody zpracování 
potravin, které využívají méně zdrojů 
a doplňkových látek a produkují méně 
vedlejších produktů, odpadu 
a skleníkových plynů.
Konkurenceschopnost lze definovat na 
různých úrovních; cílem je vytvořit 
systémy, které zemědělcům umožní obstát
v konkurenci na místní a regionální 
úrovni. Strategie EU by měla být 
soudržná, aby úsilí o zajištění 
konkurenceschopnosti na světovém trhu 
nebylo v rozporu se snahou EU 
o vytvoření živých místních ekonomik 
a krátkých řetězců výroby a dodávek 
potravin a s jejich financováním 
z prostředků EU. Je vhodné důkladně 
posoudit záporné externality produkčních 
systémů náročných na vstupy, které se 
dříve považovaly za „konkurenceschopné“ 
a „produktivní“, a všechny koncepce 
„cenově dostupných“ potravin by měly 
zohledňovat náklady vznikající daňovým 
poplatníkům a veřejným rozpočtům 
v důsledku nežádoucích dopadů na životní 
prostředí a veřejné zdraví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1411
Marisa Matias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je splnit požadavky občanů na 
bezpečné, zdravé a cenově dostupné 
potraviny a učinit zpracování a distribuci 
potravin a krmiv, jakož i konzumaci 
potravin udržitelnějšími a potravinářské 
odvětví konkurenceschopnějším. Činnosti 
se zaměří na širokou paletu zdravých, 
původních, velmi kvalitních a bezpečných
potravin pro všechny, informované 
rozhodování spotřebitelů 
a konkurenceschopné metody zpracování 
potravin, které využívají méně zdrojů 
a doplňkových látek a produkují méně 
vedlejších produktů, odpadu 
a skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je splnit požadavky občanů na 
bezpečné, zdravé a cenově dostupné 
potraviny a učinit zpracování a distribuci 
potravin a krmiv, jakož i konzumaci 
potravin udržitelnějšími a potravinářské 
odvětví konkurenceschopnějším. Činnosti 
se zaměří na širokou paletu zdravých, 
původních, velmi kvalitních a bezpečných
potravin pro všechny, informované 
rozhodování spotřebitelů 
a konkurenceschopné metody zpracování 
potravin, které využívají méně zdrojů 
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a doplňkových látek a produkují méně 
vedlejších produktů, odpadu 
a skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

Díky produkci velmi rozmanitých potravin je zachována a obohacována pestrá škála potravin 
na našich talířích, což zlepšuje zdravotní stav a životní podmínky občanů. Obnovení vazeb 
mezi spotřebiteli a výrobci v rámci strategie zaměřené na celý řetězec produkce původních 
a přirozených potravin prospěje veřejnému zdraví a povede k vytvoření udržitelnějších vzorců 
spotřeby.

Pozměňovací návrh 1413
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1415
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.3 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Uvolnění potenciálu vodních živých
zdrojů

c) Uvolnění potenciálu vodních zdrojů 
pomocí udržitelného řízení rybolovu

Or. en

Pozměňovací návrh 1418
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je udržitelně využívat vodních 
živých zdrojů za účelem maximalizace 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je udržitelně využívat vodní živé 
zdroje za účelem maximalizace sociálních 
a hospodářských přínosů/výnosů 
z evropských oceánů a moří. Činnosti se 
zaměří na optimální příspěvek 
k zabezpečení dodávek potravin vyvinutím 
udržitelného rybolovu šetrného 
k životnímu prostředí 
a konkurenceschopné evropské 
akvakultury v kontextu celosvětového 
hospodářství a na podporu mořské inovace 
prostřednictvím biotechnologií, aby se 
posílil inteligentní „modrý“ růst. V rámci 
těchto činností se náležitě zohledňují jak 
omezení, tak i potenciál mořského 
životního prostředí. Moře a oceány hrají 
rovněž klíčovou roli z hlediska regulace 
podnebí, jsou však výrazně zasaženy 
lidskou činností a změnou klimatu. 
Zastřešujícím cílem je vypracovat 
průřezové vědecké a technologické 
poznatky v mořské a námořní oblasti 
s cílem uvolnit potenciál modrého růstu 
ve všech mořských a námořních odvětvích 
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a současně snížit uhlíkovou stopu 
a znečištění, chránit životní prostředí 
v mořích a přizpůsobit se změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je řídit vodní živé zdroje za 
účelem maximalizace sociálních 
a hospodářských přínosů/výnosů 
z evropských oceánů, moří
a vnitrozemských vod. Činnosti se zaměří 
na optimální příspěvek k zabezpečení 
dodávek potravin vyvinutím udržitelného 
rybolovu šetrného k životnímu prostředí, 
udržitelného řízení ekosystémů 
poskytujících statky a služby,
a konkurenceschopné evropské 
akvakultury, která je šetrná k životnímu 
prostředí, v kontextu celosvětového 
hospodářství a na podporu mořské 
a námořní inovace prostřednictvím 
biotechnologií, aby se posílil inteligentní 
„modrý“ růst. Zaměří se na průřezové 
vědecké a technologické poznatky 
v mořské, sladkovodní a námořní oblasti 
s cílem uvolnit potenciál moří 
a vnitrozemských vodních zdrojů ve všech 
mořských a námořních odvětvích 
a současně chránit životní prostředí 
a přizpůsobit se změně klimatu.
.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1421
Corinne Lepage

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je udržitelně využívat vodních 
živých zdrojů za účelem maximalizace 
sociálních a hospodářských přínosů/výnosů 
z evropských oceánů a moří. Činnosti se 
zaměří na optimální příspěvek 
k zabezpečení dodávek potravin vyvinutím 
udržitelného rybolovu šetrného 
k životnímu prostředí 
a konkurenceschopné evropské 
akvakultury v kontextu celosvětového 
hospodářství a na podporu mořské inovace 
prostřednictvím biotechnologií, aby se 
posílil inteligentní „modrý“ růst. Je třeba 
zohlednit zásadu obezřetnosti a obavy, 
které má občanská společnost z využívání 
a šíření biotechnologií v otevřených 
mořských ekosystémech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1422
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a evropské akvakultury v kontextu 
celosvětového hospodářství. Z hlediska 
životního prostředí je třeba náležitě 
zohlednit obavy z využívání a šíření 
biotechnologií v otevřených mořských 
ekosystémech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1423
Marisa Matias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je udržitelně využívat vodních 
živých zdrojů za účelem maximalizace 
sociálních a hospodářských přínosů/výnosů 
z evropských oceánů a moří. Činnosti se 
zaměří na optimální příspěvek 
k zabezpečení dodávek potravin vyvinutím 
udržitelného rybolovu šetrného 
k životnímu prostředí 
a konkurenceschopné evropské 
akvakultury v kontextu celosvětového 
hospodářství a na podporu mořské inovace 
prostřednictvím biotechnologií, aby se 
posílil inteligentní „modrý“ růst. Při těchto 
činnostech se zohlední obavy, které má 
občanská společnost z využívání 
některých druhů biotechnologií 
v otevřených mořských ekosystémech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1424
Judith A. Merkies

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je podpora nízkouhlíkových, 
udržitelných a konkurenceschopných 
evropských biologických průmyslových 
odvětví účinně využívajících zdroje
(včetně účinného využívání živin, energie, 
uhlíku, vody a půdy) a zároveň pozitivní 
využívání bioodpadu a celého jeho 
potenciálu, k čemuž je nezbytně nutné 
vytvořit uzavřený oběh živin mezi 
městskými a venkovskými oblastmi.
Činnosti se zaměří na podporu 
biohospodářství prostřednictvím přeměny 
tradičních průmyslových procesů 
a produktů na biologické procesy 
a produkty účinně využívající zdroje 
a energii, vývoje integrovaných biorafinérií
druhé a třetí generace, využívání biomasy
a dalších reziduí ze zemědělské a lesnické 
prvovýroby, bioodpadu a vedlejších 
produktů z biologického průmyslu 
a přeměny bioodpadu v městských 
oblastech na zemědělské vstupy 
prostřednictvím účinného čištění. Tím se 
podpoří nové trhy a vytvoří se potenciální 
nové toky příjmů pro prvovýrobce
prostřednictvím podpory normalizace,
systémů certifikace, regulačních 
a předváděcích činností / činností 
zahrnujících testy v terénních podmínkách 
a dalších, a to při zohlednění důsledků 
biohospodářství pro využívání půdy 
a změny využívání půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1427
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1428
Marisa Matias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a produktů na biologické procesy 
a produkty účinně využívající zdroje 
a energii, vývoj integrovaných biorafinérií, 
využívání biomasy z prvovýroby, 
bioodpadu a vedlejších produktů 
z biologického průmyslu a otevření nových 
trhů prostřednictvím podpory normalizace,
ale také rozmanitosti, regulačních 
a předváděcích činností / činností 
zahrnujících testy v terénních podmínkách 
a dalších, a to při zohlednění důsledků 
biohospodářství pro využívání půdy 
a změny využívání půdy, jakož i názorů 
a obav občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1429
Corinne Lepage

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpora nízkouhlíkových, 
udržitelných a konkurenceschopných 
evropských biologických průmyslových

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vývoj integrovaných biorafinérií by se neměl omezovat na využívání biomasy.

Pozměňovací návrh 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1435
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Prolínání mořského a námořního 
výzkumu
Využívání živých a neživých mořských 
zdrojů i různých zdrojů mořské energie 
a široká škála různého využití moří 
přináší vědecké a technologické výzvy, 
které se vzájemně prolínají. Moře 
a oceány hrají rovněž klíčovou roli 
z hlediska regulace klimatu, jsou však 
výrazně postiženy vnitrozemskou, 
pobřežní a námořní činností lidí a rovněž 
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změnou klimatu. Hlavním cílem je 
dosáhnout prolínání vědeckých 
a technologických poznatků (a to 
i studiem pelagických ptáků) v mořské 
a námořní oblasti s cílem uvolnit 
potenciál „modrého“ růstu v celé škále 
mořských a námořních průmyslových 
odvětví a zároveň zajistit ochranu 
životního prostředí v mořích 
a přizpůsobení se změně klimatu. Tento 
strategický a koordinovaný přístup 
k mořskému a námořnímu výzkumu 
napříč všemi výzvami a pilíři programu 
Horizont 2020 současně podpoří 
provedení příslušných politik Unie s cílem 
dosáhnout hlavních cílů „modrého“ 
růstu.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z pozměňovacího návrhu 168 k zprávě Teresy Riera Madurellové. Cílem tohoto 
pozměňovacího návrhu je dodat, že studium některých druhů mořských ptáků rychle 
pokračuje a přináší nesmírně hodnotné poznatky, které umožňují lépe pochopit širší 
fungování životního prostředí v mořích.

Pozměňovací návrh 1436
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zajistit dostatek potravin, 
krmiva, biomasy a dalších surovin 
a zároveň zachovat přírodní zdroje 
a zlepšit ekosystémové služby, včetně 
zvládání a zmírňování změny klimatu, 
avšak také vyvíjet služby, koncepce 
a politiky pro dobré životní podmínky ve 
venkovských oblastech, a to i životní 
podmínky původních obyvatel polárních 
oblastí.
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Pozměňovací návrh 1437
Herbert Reul

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je uskutečnit přechod 
na spolehlivý, udržitelný 
a konkurenceschopný energetický systém 
v situaci rostoucího nedostatku zdrojů, 
zvyšující se energetické potřeby a změny 
klimatu.

Specifickým cílem je uskutečnit přechod 
na spolehlivý, dostupný, udržitelný 
a konkurenceschopný energetický systém 
v situaci rostoucího nedostatku zdrojů, 
zvyšující se energetické potřeby a změny 
klimatu.

Or. de

Pozměňovací návrh 1438
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie má v úmyslu do roku 2020 snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni z roku 1990 a provést další snížení 
na 80–95 % do roku 2050. Navíc by 
obnovitelné zdroje měly v roce 2020
pokrývat 20 % konečné spotřeby energie 
spolu s cílem 20% energetické účinnosti.
Dosažení těchto cílů bude vyžadovat 
přepracování energetického systému, který 
bude kombinovat nízkouhlíkový profil, 
energetickou bezpečnost a cenovou 
dostupnost při současném posílení 
hospodářské konkurenceschopnosti 
Evropy. Nyní je Evropa od tohoto 
celkového cíle velmi daleko. Evropský 
energetický systém stále z 80 % závisí na 
fosilních palivech a toto odvětví produkuje 

Unie má v úmyslu do roku 2020 snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni z roku 1990. Navíc by obnovitelné 
zdroje měly v roce 2020 pokrývat 20 % 
konečné spotřeby energie spolu s cílem 
20% energetické účinnosti. Dosažení 
těchto cílů bude vyžadovat přepracování 
energetického systému, který bude 
kombinovat nízkouhlíkový profil, 
energetickou bezpečnost a cenovou 
dostupnost při současném posílení 
hospodářské konkurenceschopnosti 
Evropy. Systém je třeba takto přepracovat,
jelikož evropská průmyslová odvětví 
a spotřebitelé čelí kolísání cen energie na 
světovém trhu (a zároveň obavám 
o bezpečnost dodávek), většímu daňovému 
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80 % všech emisí skleníkových plynů 
v Unii. Na dovoz energie je každoročně 
vynaloženo 2,5 % hrubého domácího 
produktu (HDP) Unie a tento podíl 
pravděpodobně poroste. Tento trend by do 
roku 2050 vedl k úplné závislosti na 
dovozu ropy a plynu. Jelikož evropská 
průmyslová odvětví a spotřebitelé čelí 
kolísání cen energie na světovém trhu 
a zároveň obavám o bezpečnost dodávek, 
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii.

zatížení zdrojů energie a vysokým 
nákladům na přizpůsobení právním 
předpisům Unie v oblasti životního 
prostředí a změny klimatu, a tak
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii

Or. it

Pozměňovací návrh 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Unie má v úmyslu do roku 2020 snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni z roku 1990 a provést další snížení 
na 80–95 % do roku 2050. Navíc by 
obnovitelné zdroje měly v roce 2020 
pokrývat 20 % konečné spotřeby energie 
spolu s cílem 20% energetické úspory. Do 
roku 2050 musí být sníženy emise 
skleníkových plynů o 80–95 %. Má-li být 
tohoto cíle dosaženo, musí technologie 
v oblasti energií z obnovitelných zdrojů 
v polovině tohoto století dodávat největší 
podíl energie v Evropě. Tento přístup 
musí doprovázet ambiciózní politika 
energetické účinnosti, což je z hlediska 
nákladů nejefektivnější způsob, jak 
dosáhnout našich dlouhodobých cílů 
dekarbonizace. Je proto vhodné, aby tři 
čtvrtiny rozpočtu v rámci této výzvy byly 
investovány do výzkumu a inovací 
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů 
a energetické účinnosti. Dosažení těchto 
cílů bude vyžadovat přepracování 
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dovozu ropy a plynu. Jelikož evropská 
průmyslová odvětví a spotřebitelé čelí 
kolísání cen energie na světovém trhu 
a zároveň obavám o bezpečnost dodávek, 
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii.

energetického systému, který bude 
kombinovat udržitelný nízkouhlíkový 
profil, energetickou bezpečnost a cenovou 
dostupnost při současném posílení 
hospodářské konkurenceschopnosti 
Evropy. Nyní je Evropa od tohoto 
celkového cíle velmi daleko. Evropský 
energetický systém stále z 80 % závisí na 
fosilních palivech a toto odvětví produkuje 
80 % všech emisí skleníkových plynů 
v Unii. Na dovoz energie je každoročně 
vynaloženo 2,5 % hrubého domácího 
produktu (HDP) Unie a tento podíl 
pravděpodobně poroste. Tento trend by do 
roku 2050 vedl k úplné závislosti na 
dovozu ropy a plynu. Jelikož evropská 
průmyslová odvětví a spotřebitelé čelí 
kolísání cen energie na světovém trhu 
a zároveň obavám o bezpečnost dodávek, 
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii.

Or. en

Pozměňovací návrh 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 31 – bod 3.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie má v úmyslu do roku 2020 snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni z roku 1990 a provést další snížení 
na 80–95 % do roku 2050. Navíc by 
obnovitelné zdroje měly v roce 2020 
pokrývat 20 % konečné spotřeby energie 
spolu s cílem 20% energetické účinnosti. 
Dosažení těchto cílů bude vyžadovat 
přepracování energetického systému, který 
bude kombinovat nízkouhlíkový profil, 
energetickou bezpečnost a cenovou 
dostupnost při současném posílení 
hospodářské konkurenceschopnosti 

Unie má v úmyslu do roku 2020 snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni z roku 1990 a provést další snížení 
na 80–95 % do roku 2050. Navíc by 
obnovitelné zdroje měly v roce 2020 
pokrývat 20 % konečné spotřeby energie 
spolu s cílem 20% energetické účinnosti. 
Do roku 2050 by mělo být dosaženo 
snížení emisí skleníkových plynů o 80–
95 %. Všechny scénáře dekarbonizace 
uvedené v energetickém plánu do roku 
2050 ukazují, že technologie energií 
z obnovitelných zdrojů budou v polovině 
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Evropy. Nyní je Evropa od tohoto 
celkového cíle velmi daleko. Evropský 
energetický systém stále z 80 % závisí na 
fosilních palivech a toto odvětví produkuje 
80 % všech emisí skleníkových plynů 
v Unii. Na dovoz energie je každoročně 
vynaloženo 2,5 % hrubého domácího 
produktu (HDP) Unie a tento podíl 
pravděpodobně poroste. Tento trend by do 
roku 2050 vedl k úplné závislosti na 
dovozu ropy a plynu. Jelikož evropská 
průmyslová odvětví a spotřebitelé čelí 
kolísání cen energie na světovém trhu 
a zároveň obavám o bezpečnost dodávek, 
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii.

tohoto století představovat největší podíl 
technologií pro dodávky energie. Tento 
přístup musí doprovázet ambiciózní 
politika, což je z hlediska nákladů 
nejefektivnější způsob, jak dosáhnout 
našich dlouhodobých cílů dekarbonizace. 
Je proto vhodné, aby tři čtvrtiny rozpočtu 
v rámci této výzvy byly investovány do 
výzkumu a inovací v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti. Dosažení těchto cílů bude 
vyžadovat přepracování energetického 
systému, který bude kombinovat rozvoj 
alternativ fosilních paliv, energetickou 
bezpečnost a cenovou dostupnost při 
současném posílení hospodářské 
konkurenceschopnosti Evropy. Nyní je 
Evropa od tohoto celkového cíle velmi 
daleko. Evropský energetický systém stále 
z 80 % závisí na fosilních palivech a toto 
odvětví produkuje 80 % všech emisí 
skleníkových plynů v Unii. Na dovoz 
energie je každoročně vynaloženo 2,5 % 
hrubého domácího produktu (HDP) Unie 
a tento podíl pravděpodobně poroste. Tento 
trend by do roku 2050 vedl k úplné 
závislosti na dovozu ropy a plynu. Jelikož 
evropská průmyslová odvětví a spotřebitelé 
čelí kolísání cen energie na světovém trhu 
a zároveň obavám o bezpečnost dodávek, 
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii.

Or. en

Pozměňovací návrh 1441
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie má v úmyslu do roku 2020 snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 

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

úrovni z roku 1990 a provést další snížení 
na 80–95 % do roku 2050. Navíc by 
obnovitelné zdroje měly v roce 2020 
pokrývat 20 % konečné spotřeby energie 
spolu s cílem 20% energetické účinnosti. 
Do roku 2050 by mělo být dosaženo 
snížení emisí skleníkových plynů o 80–
95 %. Všechny scénáře uvedené 
v energetickém plánu do roku 2050 
ukazují, že technologie energií 
z obnovitelných zdrojů budou v polovině 
tohoto století představovat největší podíl 
technologií pro dodávky energie a že 
energetická účinnost bude hrát zásadní 
roli při dosahování těchto cílů. Je proto 
vhodné, aby 85 % rozpočtu v rámci této 
výzvy bylo investováno do výzkumu 
a inovací v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů a energetické účinnosti 
u koncového uživatele. Dosažení těchto 
cílů bude vyžadovat přepracování 
energetického systému, který bude 
kombinovat obnovitelné zdroje energie, 
energetickou bezpečnost a cenovou 
dostupnost při současném posílení 
hospodářské konkurenceschopnosti 
Evropy. Nyní je Evropa od tohoto 
celkového cíle velmi daleko. Evropský 
energetický systém stále z 80 % závisí na 
fosilních palivech a toto odvětví produkuje 
80 % všech emisí skleníkových plynů 
v Unii. Na dovoz energie je každoročně 
vynaloženo 2,5 % hrubého domácího 
produktu (HDP) Unie a tento podíl 
pravděpodobně poroste. Tento trend by do 
roku 2050 vedl k úplné závislosti na 
dovozu ropy a plynu. Jelikož evropská 
průmyslová odvětví a spotřebitelé čelí 
kolísání cen energie na světovém trhu 
a zároveň obavám o bezpečnost dodávek, 
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1443
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1444
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Technologie výroby energie z obnovitelných zdrojů hrají zásadní roli ve všech scénářích 
dekarbonizace uvedených v energetickém plánu do roku 2050, a proto by se výzkum a vývoj 
měl zaměřit na vytvoření náležité rovnováhy při zavádění nových technologií energie 
z obnovitelných zdrojů do elektrické sítě.

Pozměňovací návrh 1445
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

evropská průmyslová odvětví a spotřebitelé 
čelí kolísání cen energie na světovém trhu 
a zároveň obavám o bezpečnost dodávek, 
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii.

Or. en

Odůvodnění

O konečném cíli snížení skleníkových plynů do roku 2050 dosud nebylo rozhodnuto. Cíle 80–
90 % jsou žádoucí, avšak nemusí být nezbytně dosažitelné. V Evropě byly také nalezeny nové 
zdroje plynu a ropy a v současnosti se rozhoduje o tom, zda bude možné je udržitelně využít. 
Horizont 2020 na ně nesmí zapomínat.

Pozměňovací návrh 1446
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie má v úmyslu do roku 2020 snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni z roku 1990 a provést další snížení 
na 8095 % do roku 2050. Navíc by 
obnovitelné zdroje měly v roce 2020 
pokrývat 20 % konečné spotřeby energie 
spolu s cílem 20% energetické účinnosti. 
Dosažení těchto cílů bude vyžadovat 
přepracování energetického systému, který 
bude kombinovat nízkouhlíkový profil, 
energetickou bezpečnost a cenovou 
dostupnost při současném posílení 
hospodářské konkurenceschopnosti 
Evropy. Nyní je Evropa od tohoto 
celkového cíle velmi daleko. Evropský 
energetický systém stále z 80 % závisí na 
fosilních palivech a toto odvětví produkuje 
80 % všech emisí skleníkových plynů 
v Unii. Na dovoz energie je každoročně 
vynaloženo 2,5 % hrubého domácího 
produktu (HDP) Unie a tento podíl 
pravděpodobně poroste. Tento trend by do 
roku 2050 vedl k úplné závislosti na 

Unie má v úmyslu do roku 2020 snížit 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni z roku 1990 a provést další snížení 
na 8095 % do roku 2050. Navíc by 
obnovitelné zdroje měly v roce 2020 
pokrývat 20 % konečné spotřeby energie 
spolu s cílem 20% energetické účinnosti. 
Dosažení těchto cílů bude vyžadovat další 
rozvoj energetického systému, který bude 
kombinovat nízkouhlíkový profil, 
energetickou bezpečnost a cenovou 
dostupnost při současném posílení 
hospodářské konkurenceschopnosti 
Evropy. Nyní je Evropa od tohoto 
celkového cíle velmi daleko. Evropský 
energetický systém stále z 80 % závisí na 
fosilních palivech a toto odvětví produkuje 
80 % všech emisí skleníkových plynů 
v Unii. Na dovoz energie je každoročně 
vynaloženo 2,5 % hrubého domácího 
produktu (HDP) Unie a tento podíl 
pravděpodobně poroste. Tento trend by do 
roku 2050 mohl zvýšit závislost na dovozu 
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dovozu ropy a plynu. Jelikož evropská 
průmyslová odvětví a spotřebitelé čelí 
kolísání cen energie na světovém trhu 
a zároveň obavám o bezpečnost dodávek, 
vynakládají rostoucí podíl svých příjmů na 
energii.

ropy a plynu. Jelikož evropská průmyslová 
odvětví a spotřebitelé čelí kolísání cen 
energie na světovém trhu a zároveň 
obavám o bezpečnost dodávek, vynakládají 
rostoucí podíl svých příjmů na energii.

Or. de

Pozměňovací návrh 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1448
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Již název programu naznačuje, že je omezen rokem 2020. Proto není důvod odkazovat na 
případné budoucí scénáře pro následující desetiletí.

Pozměňovací návrh 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 205027

ukazuje, že plánovaného snížení emisí 
skleníkových plynů se bude muset 
dosáhnout do velké míry na území Unie. 
To by zahrnovalo snížení emisí CO2 do 

Plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 205027

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

roku 2050 o více než 90 % v odvětví 
energetiky, o více než 80 % v průmyslu, 
alespoň o 60 % v dopravě a přibližně 
o 90 % v odvětví bydlení a ve službách.
Z tohoto plánu rovněž vyplývá, že 
v krátkodobém až střednědobém horizontu 
může plyn mimo jiné přispět k přeměně 
odvětví energetiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1450
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 205027

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

Plán přechodu na konkurenceschopné
nízkouhlíkové hospodářství do roku 205027

navržený Evropskou komisí předpokládá, 
že s ohledem na neshodu panující v této 
otázce na celosvětové úrovni bude nutné
plánovaného snížení emisí skleníkových 
plynů dosáhnout do velké míry na území 
Unie. To by zahrnovalo snížení emisí CO2
do roku 2050 i o více než 90 % v odvětví 
energetiky, o více než 80 % v průmyslu, 
o 60 % v dopravě a o 90 % v odvětví 
bydlení a ve službách.

Or. en

Odůvodnění

O konečném cíli snížení skleníkových plynů do roku 2050 dosud nebylo rozhodnuto. Cíle 80–
90 % jsou žádoucí, avšak nemusí být nezbytně dosažitelné.

Pozměňovací návrh 1451
Herbert Reul

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

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

Plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
ukazuje, že plánovaného snížení emisí 
skleníkových plynů by se muselo
dosáhnout do velké míry na území Unie.
To by zahrnovalo snížení emisí CO2 do 
roku 2050 v odvětví energetiky,
v průmyslu, v dopravě a v odvětví bydlení 
a ve službách i v dalších odvětvích.

Or. de

Pozměňovací návrh 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 205027

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

Plán přechodu na konkurenceschopné 
hospodářství s nízkými emisemi do roku 
205027 ukazuje, že plánovaného snížení 
emisí skleníkových plynů se bude muset 
dosáhnout do velké míry na území Unie. 
To by zahrnovalo snížení emisí CO2 do 
roku 2050 o více než 90 % v odvětví 
energetiky, o více než 80 % v průmyslu, 
alespoň o 60 % v dopravě a přibližně 
o 90 % v odvětví bydlení a ve službách.

Or. en

Pozměňovací návrh 1453
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aby se těchto snížení dosáhlo, je třeba 
učinit významné investice do výzkumu, 
vývoje, předvádění a uvádění na trh 
účinných, bezpečných a spolehlivých 
nízkouhlíkových energetických technologií 
a služeb; značná část rozpočtu na tuto 
společenskou výzvu se proto vydá na 
podporu výzkumu a inovací v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, rozvodů 
energie, inteligentních sítí, ukládání 
energie a energetické účinnosti. Ty musejí 
jít ruku v ruce s netechnologickými 
řešeními jak na straně nabídky, tak na 
straně poptávky. Toto vše musí být 
součástí integrované nízkouhlíkové 
politiky, včetně zvládnutí klíčových 
technologií, zejména řešení v oblasti IKT 
a vyspělé výroby, zpracování a materiálů.
Cílem je vytvořit technologie a služby pro 
účinnou energii, které přispějí k řešení 
výzev v této oblasti a které se budou moci 
výrazně rozšířit na evropských 
i mezinárodních trzích, a zavést 
inteligentní řízení na straně poptávky 
založené na otevřeném a transparentním 
trhu s energiemi a inteligentních systémech 
řízení energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1454
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se těchto snížení dosáhlo, je třeba 
učinit významné investice do výzkumu, 
vývoje, demonstrací a uvádění na trh 
účinných, bezpečných a spolehlivých 
nízkouhlíkových energetických technologií 

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

a služeb; alespoň 75 % rozpočtu na tuto 
společenskou výzvu se proto vydá na 
technologie v oblasti energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných 
zdrojů, jelikož se jedná o možnost, jak 
dosáhnout cílů dekarbonizace a nelitovat.
Ty musejí jít ruku v ruce 
s netechnologickými řešeními jak na straně 
nabídky, tak na straně poptávky. Toto vše 
musí být součástí integrované 
nízkouhlíkové politiky, včetně zvládnutí 
klíčových technologií, zejména řešení 
v oblasti IKT a vyspělé výroby, zpracování 
a materiálů. Cílem je vytvořit technologie 
a služby pro účinnou energii, které se 
budou moci výrazně rozšířit na evropských 
i mezinárodních trzích, a zavést 
inteligentní řízení na straně poptávky 
založené na otevřeném a transparentním 
trhu s energiemi a inteligentních systémech 
řízení energetické účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Energetický plán do roku 2050 vytvořený Evropskou komisí klade důraz na energii 
z obnovitelných zdrojů a energetickou účinnost jako součást všech scénářů dosažení cílů 
dekarbonizace do roku 2050. Je třeba značně podpořit výzkum a inovace, pokud má Evropa 
tyto cíle splnit.

Pozměňovací návrh 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se těchto snížení dosáhlo, je třeba 
učinit významné investice do výzkumu, 
vývoje, demonstrací a uvádění na trh 
účinných, bezpečných a spolehlivých 
nízkouhlíkových energetických technologií 
a služeb. Ty musejí jít ruku v ruce 
s netechnologickými řešeními jak na straně 

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

malých generátorů a mikrogenerátorů 
energie do praxe. Ty musejí jít ruku v ruce 
s netechnologickými řešeními jak na straně 
nabídky, tak na straně poptávky. Toto vše 
musí být součástí integrované 
nízkouhlíkové politiky, včetně zvládnutí 
klíčových technologií, zejména řešení 
v oblasti IKT a vyspělé výroby, zpracování 
a materiálů. Cílem je vytvořit technologie 
a služby pro účinnou energii, které se 
budou moci výrazně rozšířit na evropských 
i mezinárodních trzích, a zavést 
inteligentní řízení na straně poptávky 
založené na otevřeném a transparentním
trhu s energiemi a inteligentních systémech 
řízení energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Program Horizont 2020 by se měl zabývat technologiemi v oblasti energie, jako je ukládání 
elektřiny, které představuje významný způsob jak se vyrovnat s nestálými dodávkami energie 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Odůvodnění

Program Horizont 2020 by se měl zabývat technologiemi v oblasti energie, jako je ukládání 
elektřiny, které mohou pomoci vyrovnat se s nestálými dodávkami energie z obnovitelných 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se těchto snížení dosáhlo, je třeba 
učinit významné investice do výzkumu, 
vývoje, demonstrací a uvádění na trh 
účinných, bezpečných a spolehlivých
nízkouhlíkových energetických technologií 
a služeb. Ty musejí jít ruku v ruce 
s netechnologickými řešeními jak na straně 

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

straně nabídky, tak na straně poptávky.
Toto vše musí být součástí integrované 
politiky nízkých emisí, včetně zvládnutí 
klíčových technologií, zejména řešení 
v oblasti IKT a vyspělé výroby, zpracování 
a materiálů. Cílem je vytvořit technologie 
a služby pro účinnou energii, které se 
budou moci výrazně rozšířit na evropských 
i mezinárodních trzích, a zavést 
inteligentní řízení na straně poptávky 
založené na otevřeném a transparentním 
trhu s energiemi a inteligentních systémech 
řízení energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1461
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1463
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

inteligentní řízení na straně poptávky 
založené na otevřeném a transparentním 
trhu s energiemi a inteligentních systémech 
řízení energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1465
Herbert Reul

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nové technologie a řešení musí náklady 
a spolehlivostí konkurovat vysoce 
optimalizovaným energetickým systémům
s dobře zavedenými provozovateli
a technologiemi. Výzkum a inovace jsou 
zásadní pro to, aby se tyto nové, čistší, 
nízkouhlíkové a účinnější zdroje energie 
staly komerčně přitažlivými v potřebném 
měřítku. Ani samotný průmysl, ani 
jednotlivé členské státy nemohou nést 
náklady a rizika, jejichž hlavní hnací síly
(přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 
poskytování dostupné a bezpečné energie) 
se nacházejí mimo trh.

Nové technologie a řešení musí konkurovat 
energetickým systémům vyvinutým pro 
dlouhodobě zavedené provozovatele 
a technologie, jimž jsou dodnes 
poskytovány vysoké finanční příspěvky na 
výzkum a dotace. Výzkum a inovace jsou 
zásadní pro to, aby se tyto nové, čisté, 
nízkouhlíkové a účinnější zdroje energie 
staly komerčně přitažlivými v potřebném 
měřítku. V rámci této společenské výzvy
proto nelze financovat výzkum a vývoj 
technologií využívání fosilních paliv. Ani 
samotný průmysl, ani jednotlivé členské 
státy nemohou nést náklady a rizika, 
jejichž hlavní hnací síly (přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství, poskytování 
dostupné a bezpečné energie) se nacházejí 
mimo trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nové technologie a řešení musí náklady 
a spolehlivostí konkurovat vysoce 
optimalizovaným energetickým systémům
s dobře zavedenými provozovateli 
a technologiemi. Výzkum a inovace jsou 
zásadní pro to, aby se tyto nové, čistší, 
nízkouhlíkové a účinnější zdroje energie 
staly komerčně přitažlivými v potřebném 
měřítku. Ani samotný průmysl, ani 
jednotlivé členské státy nemohou nést 
náklady a rizika, jejichž hlavní hnací síly
(přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 
poskytování dostupné a bezpečné energie) 
se nacházejí mimo trh.

Nové technologie a řešení musí konkurovat 
energetickým systémům vytvořeným pro 
dlouhodobě zavedené provozovatele 
a technologie, jimž byly dosud na celém 
světě i v Evropě poskytovány zdaleka 
nejvyšší finanční příspěvky na výzkum 
a dotace. Výzkum a inovace jsou zásadní 
pro to, aby se tyto nové, čistší, 
nízkouhlíkové a účinnější zdroje energie 
staly komerčně přitažlivými v potřebném 
měřítku, a proto v rámci této společenské 
výzvy nelze financovat výzkum a vývoj 
technologií využívání fosilních paliv. Ani 
samotný průmysl, ani jednotlivé členské 
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státy nemohou nést náklady a rizika, 
jejichž hlavní hnací síly (přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství, poskytování 
dostupné a bezpečné energie) se nacházejí 
mimo trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 1468
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nové technologie a řešení musí náklady 
a spolehlivostí konkurovat vysoce 
optimalizovaným energetickým systémům
s dobře zavedenými provozovateli 
a technologiemi. Výzkum a inovace jsou 
zásadní pro to, aby se tyto nové, čistší,
nízkouhlíkové a účinnější zdroje energie 
staly komerčně přitažlivými v potřebném 
měřítku. Ani samotný průmysl, ani 
jednotlivé členské státy nemohou nést 
náklady a rizika, jejichž hlavní hnací síly
(přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 
poskytování dostupné a bezpečné energie) 
se nacházejí mimo trh.

Nové technologie a řešení musí konkurovat 
energetickým systémům vytvořeným pro 
dlouhodobě zavedené provozovatele 
a technologie minulosti, jimž byly dosud 
na celém světě i v Evropě poskytovány 
zdaleka nejvyšší finanční příspěvky na 
výzkum a dotace. Výzkum a inovace jsou 
zásadní pro to, aby se nové, čistší,
obnovitelné a účinnější zdroje energie staly 
komerčně přitažlivými v potřebném 
měřítku. Ani samotný průmysl, ani 
jednotlivé členské státy nemohou nést 
náklady a rizika, jejichž hlavní hnací síly
(přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 
poskytování dostupné a bezpečné energie) 
se nacházejí mimo trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nové technologie a řešení musí náklady 
a spolehlivostí konkurovat vysoce 
optimalizovaným energetickým systémům 
s dobře zavedenými provozovateli 
a technologiemi. Výzkum a inovace jsou 
zásadní pro to, aby se tyto nové, čistší,
nízkouhlíkové a účinnější zdroje energie 
staly komerčně přitažlivými v potřebném 
měřítku. Ani samotný průmysl, ani 
jednotlivé členské státy nemohou nést 
náklady a rizika, jejichž hlavní hnací síly
(přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 
poskytování dostupné a bezpečné energie) 
se nacházejí mimo trh.

Nové technologie a řešení musí náklady 
a spolehlivostí konkurovat vysoce 
optimalizovaným energetickým systémům 
s dobře zavedenými provozovateli 
a technologiemi. Výzkum a inovace jsou 
zásadní pro to, aby se tyto nové, čistší, 
účinnější zdroje energie s nízkými emisemi
staly komerčně přitažlivými v potřebném 
měřítku. Ani samotný průmysl, ani 
jednotlivé členské státy nemohou nést 
náklady a rizika, jejichž hlavní hnací síly
(přechod na hospodářství s nízkými 
emisemi, poskytování dostupné a bezpečné 
energie) se nacházejí mimo trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 1470
Nuno Teixeira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Urychlení tohoto vývoje bude vyžadovat 
strategický přístup na úrovni Unie 
zahrnující dodávky energie, poptávku po 
energii a využívání energie v budovách, 
službách, dopravě a průmyslových 
hodnotových řetězcích. To bude rovněž
zahrnovat sladění zdrojů v celé Unii, 
včetně fondů politiky soudržnosti, zejména 
prostřednictvím vnitrostátních 
a regionálních strategií pro inteligentní 
specializaci, systémů pro obchodování 
s emisemi (ETS), zadávání veřejných 
zakázek a dalších mechanismů 
financování. Bude to také vyžadovat 
politiky pro regulaci a zavádění 
obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti, technickou pomoc na míru 
a budování kapacit za účelem odstranění 

Urychlení tohoto vývoje bude vyžadovat 
strategický přístup na úrovni Unie 
zahrnující dodávky energie, poptávku po 
energii a využívání energie v budovách, 
službách, dopravě a průmyslových 
hodnotových řetězcích. To bude rovněž 
zahrnovat sladění zdrojů v celé Unii, 
včetně fondů politiky soudržnosti, zejména 
prostřednictvím vnitrostátních 
a regionálních strategií pro inteligentní 
specializaci, systémů pro obchodování 
s emisemi (ETS), zadávání veřejných 
zakázek a dalších mechanismů 
financování. Bude to také vyžadovat 
politiky pro regulaci a zavádění 
obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti, technickou pomoc na míru 
a budování kapacit za účelem odstranění 
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netechnologických překážek. netechnologických překážek. Ve vztahu 
k nejvzdálenějším regionům je třeba zvážit 
možnost poskytnout jim pobídky, díky 
nimž by mohly zhodnotit obnovitelné 
zdroje energie, využít tak potenciál 
alternativních zdrojů energie a zároveň 
snížit svou závislost na energii z fosilních 
paliv.

Or. pt

Odůvodnění

Jak navrhuje nedávné sdělení Komise o nejvzdálenějších regionech ze dne 20. června 2012 
(COM(2012)0287), je třeba v rámci strukturálních fondů hledat způsoby, jak financovat 
obnovitelné zdroje a vyšší energetickou účinnost přizpůsobené specifickým rysům a potřebám 
těchto regionů. 

Pozměňovací návrh 1471
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Urychlení tohoto vývoje bude vyžadovat 
strategický přístup na úrovni Unie 
zahrnující dodávky energie, poptávku po 
energii a využívání energie v budovách, 
službách, dopravě a průmyslových 
hodnotových řetězcích. To bude rovněž 
zahrnovat sladění zdrojů v celé Unii, 
včetně fondů politiky soudržnosti, zejména 
prostřednictvím vnitrostátních 
a regionálních strategií pro inteligentní 
specializaci, systémů pro obchodování 
s emisemi (ETS), zadávání veřejných 
zakázek a dalších mechanismů 
financování. Bude to také vyžadovat 
politiky pro regulaci a zavádění 
obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti, technickou pomoc na míru 
a budování kapacit za účelem odstranění 
netechnologických překážek.

Urychlení tohoto vývoje bude vyžadovat 
strategický přístup na úrovni Unie 
zahrnující dodávky energie, poptávku po 
energii a využívání energie v budovách, 
službách, dopravě a průmyslových 
hodnotových řetězcích. To bude rovněž 
zahrnovat sladění zdrojů v celé Unii, 
včetně fondů politiky soudržnosti, zejména 
prostřednictvím vnitrostátních 
a regionálních strategií pro inteligentní 
specializaci, systémů pro obchodování 
s emisemi (ETS), zadávání veřejných 
zakázek a dalších mechanismů 
financování. Bude to také vyžadovat 
politiky pro regulaci a zavádění 
obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti a bezpečnosti, technickou pomoc 
na míru a budování kapacit za účelem 
odstranění netechnologických překážek.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Takový strategický přístup nabízí 
Evropský strategický plán pro energetické 
technologie (plán SET). Ten obsahuje 
dlouhodobý program pro řešení klíčových 
problémů bránících ve vývoji inovací, se 
kterými se potýkají energetické 
technologie při hraničním výzkumu, ve 
fázi výzkumu a vývoje / potvrzení 
koncepce a ve fázi demonstrace, kdy 
společnosti hledají kapitál na financování 
velkých projektů, které jsou první svého 
druhu, a na zahájení procesu uvádění na 
trh.

Takový strategický přístup nabízí 
Evropský strategický plán pro energetické 
technologie (plán SET). Ten obsahuje 
dlouhodobý program pro řešení klíčových 
problémů bránících ve vývoji inovací, se 
kterými se potýkají energetické 
technologie při hraničním výzkumu, ve 
fázi výzkumu a vývoje / potvrzení 
koncepce a ve fázi demonstrace, kdy 
společnosti hledají kapitál na financování 
velkých projektů, které jsou první svého 
druhu, a na zahájení procesu uvádění na 
trh. Mimo všechny technologie uvedené 
v plánu SET nebudou zanedbávány další 
nově vznikající technologie s rušivým 
potenciálem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1473
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z hlediska optimalizace zdrojů má přijetí 
oddělených rozpočtových položek pro 
každou technologii uvedenou v plánu SET 
evropský přínos.

Or. it
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Pozměňovací návrh 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje potřebné k úplnému provedení 
plánu SET se odhadují na 8 miliard EUR 
ročně v průběhu následujících 10 let. To 
značně přesahuje možnosti samotných 
jednotlivých členských států nebo 
samotných zúčastněných stran z oblasti 
výzkumu a průmyslu. Zapotřebí jsou 
investice do výzkumu a inovací na úrovni 
Unie v kombinaci s mobilizací úsilí v celé 
Evropě ve formě společného provádění 
a sdílení rizik a kapacit. Financování 
energetického výzkumu a inovací Unií 
proto doplní činnosti členských států tím, 
že se zaměří na činnosti se zřejmou 
přidanou hodnotou Unie, zejména na ty, 
které mají vysoký potenciál zvýšit účinnost 
využití vnitrostátních zdrojů. Postup na 
úrovni Unie také podpoří dlouhodobé 
programy s vysokými riziky a náklady 
mimo dosah jednotlivých členských států, 
spojí úsilí za účelem snížení investičních 
rizik u činností velkého rozsahu, jako jsou 
průmyslové demonstrace, a vyvine 
celoevropská interoperabilní energetická 
řešení.

Zdroje potřebné k úplnému provedení 
plánu SET se odhadují na 8 miliard EUR 
ročně v průběhu následujících 10 let. To 
značně přesahuje možnosti samotných 
jednotlivých členských států nebo 
samotných zúčastněných stran z oblasti 
výzkumu a průmyslu. Zapotřebí jsou 
investice do výzkumu a inovací na úrovni 
Unie v kombinaci s mobilizací úsilí v celé 
Evropě ve formě společného provádění 
a sdílení rizik a kapacit. Financování 
energetického výzkumu a inovací Unií 
proto doplní činnosti členských států tím, 
že se zaměří na činnosti se zřejmou 
přidanou hodnotou Unie, zejména na ty, 
které mají vysoký potenciál zvýšit účinnost 
využití vnitrostátních zdrojů. Postup na 
úrovni Unie také podpoří dlouhodobé 
programy s vysokými riziky a náklady 
mimo dosah jednotlivých členských států, 
spojí úsilí za účelem snížení investičních 
rizik u činností velkého rozsahu, jako jsou 
průmyslové demonstrace, a vyvine 
celoevropská interoperabilní energetická 
řešení. Financování poskytované 
Evropskou unií se využije pouze na 
udržitelné technologie, které jsou 
v souladu s dlouhodobými cíli Evropské 
unie v oblasti klimatu a energie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1475
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje potřebné k úplnému provedení 
plánu SET se odhadují na 8 miliard EUR 
ročně v průběhu následujících 10 let. To 
značně přesahuje možnosti samotných 
jednotlivých členských států nebo 
samotných zúčastněných stran z oblasti 
výzkumu a průmyslu. Zapotřebí jsou 
investice do výzkumu a inovací na úrovni 
Unie v kombinaci s mobilizací úsilí v celé 
Evropě ve formě společného provádění 
a sdílení rizik a kapacit. Financování 
energetického výzkumu a inovací Unií 
proto doplní činnosti členských států tím, 
že se zaměří na činnosti se zřejmou 
přidanou hodnotou Unie, zejména na ty, 
které mají vysoký potenciál zvýšit účinnost 
využití vnitrostátních zdrojů. Postup na 
úrovni Unie také podpoří dlouhodobé 
programy s vysokými riziky a náklady
mimo dosah jednotlivých členských států, 
spojí úsilí za účelem snížení investičních 
rizik u činností velkého rozsahu, jako jsou 
průmyslové demonstrace, a vyvine 
celoevropská interoperabilní energetická 
řešení.

Zdroje potřebné k úplnému provedení 
plánu SET se odhadují na 8 miliard EUR 
ročně v průběhu následujících 10 let. To 
značně přesahuje možnosti samotných 
jednotlivých členských států nebo 
samotných zúčastněných stran z oblasti 
výzkumu a průmyslu. Zapotřebí jsou 
investice do výzkumu a inovací na úrovni 
Unie v kombinaci s mobilizací úsilí v celé 
Evropě ve formě společného provádění 
a sdílení rizik a kapacit. Financování 
energetického výzkumu a inovací Unií 
proto doplní činnosti členských států tím, 
že se zaměří na činnosti se zřejmou 
přidanou hodnotou Unie, zejména na ty, 
které mají vysoký potenciál zvýšit účinnost 
využití vnitrostátních zdrojů, vytvořit 
pracovní místa a zavést do praxe zdroje 
bezpečné a čisté energie. Postup na úrovni 
Unie také podpoří dlouhodobé programy
podporující dosahování cílů strategie 
Evropa 2020 mimo dosah jednotlivých 
členských států, spojí úsilí za účelem 
snížení investičních rizik u činností 
velkého rozsahu, jako jsou průmyslové 
demonstrace, a vyvine celoevropská 
interoperabilní energetická řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1476
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje potřebné k úplnému provedení 
plánu SET se odhadují na 8 miliard EUR 
ročně v průběhu následujících 10 let. To 

Zdroje potřebné k úplnému provedení 
plánu SET se odhadují na 8 miliard EUR 
ročně v průběhu následujících 10 let. To 
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značně přesahuje možnosti samotných 
jednotlivých členských států nebo 
samotných zúčastněných stran z oblasti 
výzkumu a průmyslu. Zapotřebí jsou 
investice do výzkumu a inovací na úrovni 
Unie v kombinaci s mobilizací úsilí v celé 
Evropě ve formě společného provádění 
a sdílení rizik a kapacit. Financování 
energetického výzkumu a inovací Unií 
proto doplní činnosti členských států tím, 
že se zaměří na činnosti se zřejmou 
přidanou hodnotou Unie, zejména na ty, 
které mají vysoký potenciál zvýšit účinnost 
využití vnitrostátních zdrojů. Postup na 
úrovni Unie také podpoří dlouhodobé 
programy s vysokými riziky a náklady 
mimo dosah jednotlivých členských států, 
spojí úsilí za účelem snížení investičních 
rizik u činností velkého rozsahu, jako jsou 
průmyslové demonstrace, a vyvine 
celoevropská interoperabilní energetická 
řešení.

značně přesahuje možnosti samotných 
jednotlivých členských států nebo 
samotných zúčastněných stran z oblasti 
výzkumu a průmyslu. Zapotřebí jsou 
investice do výzkumu a inovací na úrovni 
Unie v kombinaci s mobilizací úsilí v celé 
Evropě ve formě společného provádění 
a sdílení rizik a kapacit. Financování 
energetického výzkumu a inovací Unií 
proto doplní a rozšíří činnosti členských 
států tím, že se zaměří na činnosti se 
zřejmou přidanou hodnotou Unie, zejména 
na ty, které mají vysoký potenciál zvýšit 
účinnost využití vnitrostátních zdrojů
a dosáhnout úspor z rozsahu. Postup na 
úrovni Unie také podpoří dlouhodobé 
programy s vysokými riziky a náklady 
mimo dosah jednotlivých členských států, 
spojí úsilí za účelem snížení investičních 
rizik u činností velkého rozsahu, jako jsou 
průmyslové demonstrace, a vyvine 
celoevropská interoperabilní energetická 
řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1477
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje potřebné k úplnému provedení 
plánu SET se odhadují na 8 miliard EUR 
ročně v průběhu následujících 10 let. To 
značně přesahuje možnosti samotných 
jednotlivých členských států nebo 
samotných zúčastněných stran z oblasti 
výzkumu a průmyslu. Zapotřebí jsou 
investice do výzkumu a inovací na úrovni 
Unie v kombinaci s mobilizací úsilí v celé 
Evropě ve formě společného provádění 
a sdílení rizik a kapacit. Financování 
energetického výzkumu a inovací Unií 

Zdroje potřebné k úplnému provedení 
plánu SET se odhadují na 8 miliard EUR 
ročně v průběhu následujících 10 let. To 
značně přesahuje možnosti samotných 
jednotlivých členských států nebo 
samotných zúčastněných stran z oblasti 
výzkumu a průmyslu. Zapotřebí jsou 
investice do výzkumu a inovací na úrovni 
Unie v kombinaci s mobilizací úsilí v celé 
Evropě ve formě společného provádění 
a sdílení rizik a kapacit. Financování 
energetického výzkumu a inovací Unií se
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proto doplní činnosti členských států tím, 
že se zaměří na činnosti se zřejmou 
přidanou hodnotou Unie, zejména na ty, 
které mají vysoký potenciál zvýšit účinnost 
využití vnitrostátních zdrojů. Postup na 
úrovni Unie také podpoří dlouhodobé 
programy s vysokými riziky a náklady 
mimo dosah jednotlivých členských států, 
spojí úsilí za účelem snížení investičních 
rizik u činností velkého rozsahu, jako jsou 
průmyslové demonstrace, a vyvine 
celoevropská interoperabilní energetická 
řešení.

proto zaměří na činnosti ve velkém 
i malém měřítku se zřejmou přidanou 
hodnotou Unie, zejména na ty, které mají 
vysoký potenciál zvýšit účinnost využití 
vnitrostátních zdrojů. Postup na úrovni 
Unie také podpoří dlouhodobé programy 
s vysokými riziky a náklady mimo dosah 
jednotlivých členských států, spojí úsilí za 
účelem snížení investičních rizik u činností 
velkého rozsahu, jako jsou průmyslové 
demonstrace, a vyvine celoevropská 
interoperabilní energetická řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1478
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádění plánu SET jako výzkumného 
a inovačního pilíře evropské energetické 
politiky posílí bezpečnost dodávek v Unii 
a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, 
přispěje k propojení výzkumných 
a inovačních programů s transevropskými 
a regionálními investicemi do energetické 
infrastruktury a zvýší ochotu investorů 
uvolnit kapitál na projekty s dlouhou 
dobou mezi vypracováním návrhu 
a realizací a značnými technologickými 
a tržními riziky. Vytvoří tak příležitosti 
k inovacím pro malé i velké společnosti 
a pomůže jim stát se nebo zůstat 
konkurenceschopnými na světové úrovni, 
kde jsou příležitosti pro energetické 
technologie velké a dále rostou.

Provádění plánu SET jako výzkumného 
a inovačního pilíře evropské energetické 
politiky posílí bezpečnost dodávek v Unii 
a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, 
přispěje k propojení výzkumných 
a inovačních programů s transevropskými 
a regionálními investicemi do energetické 
infrastruktury a zvýší ochotu investorů 
uvolnit kapitál na projekty s dlouhou 
dobou mezi vypracováním návrhu 
a realizací a značnými technologickými 
a tržními riziky. Vytvoří tak příležitosti 
k inovacím pro malé i velké společnosti 
a pomůže jim stát se nebo zůstat 
konkurenceschopnými na světové úrovni, 
kde jsou příležitosti pro energetické 
technologie velké a dále rostou. Je vhodné 
rozdělit průmyslové iniciativy v rámci 
plánu SET do různých rozpočtových 
položek. Podle energetického plánu do 
roku 2050 vypracovaného Komisí bude 
zejména z technologií v oblasti energie 
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z obnovitelných zdrojů pocházet 55–75 % 
energie spotřebované v EU, přičemž 
z větrné energie bude pocházet více 
elektřiny než ze všech ostatních 
technologií; proto je důležité, aby na 
průmyslovou iniciativu pro větrnou 
energii byla v rámci plánu SET vyčleněna 
samostatná rozpočtová položka.

Or. en

Odůvodnění

Samostatná rozpočtová položka pro průmyslovou iniciativu pro větrnou energii v rámci plánu 
SET poskytne investorům ze soukromého sektoru více jistoty při sestavování jejich 
investičních plánů a umožní jim slučovat jejich příspěvky s veřejnými financemi EU určenými 
na výzkum a vývoj. Vytvoření samostatných rozpočtových položek se navíc odstraní 
konkurence priorit a poskytne se podnět průmyslu, aby se aktivně zapojil a přispíval 
financemi transparentněji a s využitím rychlejšího postupu na konkrétní výsledky.

Pozměňovací návrh 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádění plánu SET jako výzkumného 
a inovačního pilíře evropské energetické 
politiky posílí bezpečnost dodávek v Unii 
a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, 
přispěje k propojení výzkumných 
a inovačních programů s transevropskými 
a regionálními investicemi do energetické 
infrastruktury a zvýší ochotu investorů 
uvolnit kapitál na projekty s dlouhou 
dobou mezi vypracováním návrhu 
a realizací a značnými technologickými 
a tržními riziky. Vytvoří tak příležitosti 
k inovacím pro malé i velké společnosti 
a pomůže jim stát se nebo zůstat 
konkurenceschopnými na světové úrovni, 
kde jsou příležitosti pro energetické 
technologie velké a dále rostou.

Provádění plánu SET jako výzkumného 
a inovačního pilíře evropské energetické 
politiky posílí bezpečnost dodávek v Unii 
a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, 
přispěje k propojení výzkumných 
a inovačních programů s transevropskými 
a regionálními investicemi do energetické 
infrastruktury a zvýší ochotu investorů 
uvolnit kapitál na projekty s dlouhou 
dobou mezi vypracováním návrhu 
a realizací a značnými technologickými 
a tržními riziky. Vytvoří tak příležitosti 
k inovacím pro malé i velké společnosti 
a pomůže jim stát se nebo zůstat 
konkurenceschopnými na světové úrovni, 
kde jsou příležitosti pro energetické 
technologie velké a dále rostou.
Technologie v rámci plánu SET se 
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financují ze samostatných rozpočtových 
položek, aby se soukromému sektoru 
poskytla dostatečná politická a finanční 
jistota.

Or. en

Pozměňovací návrh 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádění plánu SET jako výzkumného 
a inovačního pilíře evropské energetické 
politiky posílí bezpečnost dodávek v Unii 
a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, 
přispěje k propojení výzkumných 
a inovačních programů s transevropskými 
a regionálními investicemi do energetické 
infrastruktury a zvýší ochotu investorů 
uvolnit kapitál na projekty s dlouhou 
dobou mezi vypracováním návrhu 
a realizací a značnými technologickými 
a tržními riziky. Vytvoří tak příležitosti 
k inovacím pro malé i velké společnosti 
a pomůže jim stát se nebo zůstat 
konkurenceschopnými na světové úrovni, 
kde jsou příležitosti pro energetické 
technologie velké a dále rostou.

Provádění plánu SET jako výzkumného 
a inovačního pilíře evropské energetické 
politiky posílí bezpečnost dodávek v Unii 
a přechod na ekonomiku s nízkými 
emisemi, přispěje k propojení výzkumných 
a inovačních programů s transevropskými 
a regionálními investicemi do energetické 
infrastruktury a zvýší ochotu investorů 
uvolnit kapitál na projekty s dlouhou 
dobou mezi vypracováním návrhu 
a realizací a značnými technologickými 
a tržními riziky. Vytvoří tak příležitosti 
k inovacím pro malé i velké společnosti 
a pomůže jim stát se nebo zůstat 
konkurenceschopnými na světové úrovni, 
kde jsou příležitosti pro energetické 
technologie velké a dále rostou.

Or. en

Pozměňovací návrh 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Termín „nízkouhlíkový“ je subjektivní 
a bude odkazovat na stále nižší emisní 
práh v závislosti na pokroku Evropy při 
dekarbonizaci jejího hospodářství. Brzy 
bude třeba stanovit kvantitativní definici, 
jež bude v souladu s ambicemi snížit do 
roku 2050 emise na 80–95% úrovně roku 
1990. Již nyní by však jakýkoli postup 
(jako je zachycování a využívání uhlíku), 
který využívá uhlík z fosilních zdrojů 
a během jehož životního cyklu uniká do 
atmosféry značný podíl tohoto uhlíku, měl 
být považován za postup s vysokými 
emisemi uhlíku a jako takový v rozporu 
s politikou EU v oblasti klimatu, plánem 
SET a cíli programu Horizont 2020. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti v rámci této výzvy budou proto 
tvořit technologickou páteř evropské 
energetické politiky a politiky v oblasti 
změny klimatu. Přispějí rovněž k realizaci 
iniciativy Unie inovací v oblasti energetiky 
a politických cílů uvedených v iniciativách
„Evropa účinněji využívající zdroje“,
„Průmyslová politika pro éru globalizace“ 
a „Digitální agenda pro Evropu“.

Činnosti v rámci této výzvy budou proto
společně s relevantními a vzájemně 
souvisejícími činnostmi v rámci ostatních 
výzev tvořit technologickou páteř evropské 
energetické politiky a politiky v oblasti 
změny klimatu. Přispějí rovněž k realizaci 
iniciativy Unie inovací v oblasti energetiky 
a politických cílů uvedených v iniciativách
„Evropa účinněji využívající zdroje“,
„Průmyslová politika pro éru globalizace“ 
a „Digitální agenda pro Evropu“.

Or. en



AM\907849CS.doc 135/172 PE492.789v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné a inovační činnosti v oblasti 
energie z jaderného štěpení a jaderné 
syntézy se provádějí v části programu 
Horizont 2020, který se týká Euratomu.

Výzkumné a inovační činnosti v oblasti 
energie z jaderného štěpení a jaderné 
syntézy se provádějí v části programu 
Horizont 2020, která se týká Euratomu, 
avšak musejí být v zájmu posílení 
součinnosti mezi oběma programy 
a vytvoření plánu pro evropský výzkum 
a vývoj v oblasti energie koordinovány 
s činností v oblasti energetických výzev.

Or. fr

Odůvodnění

Program musí být koherentnější s částí programu pro Euratom, aby evropská politika 
výzkumu v oblasti energie byla založena na ucelenější vizi požadované skladby zdrojů energie 
a mohla mít prospěch z příležitostí pro kombinovanou výrobu různých druhů energie (např. 
výroba elektřiny založená na jaderné energii a výrobě vodíku).

Pozměňovací návrh 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné a inovační činnosti v oblasti 
energie z jaderného štěpení a jaderné 
syntézy se provádějí v části programu 
Horizont 2020, který se týká Euratomu.

Výzkumné a inovační činnosti v oblasti 
energie z jaderného štěpení a jaderné 
syntézy se provádějí v části programu 
Horizont 2020, která se týká Euratomu, 
avšak v zájmu posílení součinnosti mezi 
oběma programy a dosažení vyšší 
účinnosti a efektivnějšího využívání 
zdrojů je třeba, aby byly koordinovány se 
společenskou výzvou č. 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné a inovační činnosti v oblasti 
energie z jaderného štěpení a jaderné 
syntézy se provádějí v části programu 
Horizont 2020, který se týká Euratomu.

Výzkumné a inovační činnosti v oblasti 
energie z jaderného štěpení a jaderné 
syntézy se provádějí v části programu 
Horizont 2020, která se týká Euratomu. 
Zváží se možná součinnost výzvy 
bezpečná, čistá a účinná energie s částí 
programu Horizont 2020, která se týká 
Euratomu.

Or. en

Odůvodnění

Program musí být konzistentnější s částí programu pro Euratom, aby evropská politika 
výzkumu v oblasti energie byla založena na ucelené vizi požadované skladby zdrojů energie 
a mohla mít prospěch z příležitostí pro kombinovanou výrobu různých druhů energie (např. 
kombinovaná výroba elektřiny z jaderné energie a výroby vodíku).

Pozměňovací návrh 1486
Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné a inovační činnosti v oblasti 
energie z jaderného štěpení a jaderné 
syntézy se provádějí v části programu 
Horizont 2020, který se týká Euratomu.

Výzkumné a inovační činnosti v oblasti 
energie z jaderného štěpení, aspektů její 
bezpečnosti a zabezpečení a jaderné 
syntézy se provádějí v části programu 
Horizont 2020, který se týká Euratomu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1487
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné a inovační činnosti v oblasti 
energie z jaderného štěpení a jaderné 
syntézy se provádějí v části programu 
Horizont 2020, který se týká Euratomu.

Výzkumné a inovační činnosti v oblasti 
energie z jaderného štěpení a jaderné 
syntézy se provádějí mimo víceletý 
finanční rámec EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 1488
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Snížení spotřeby energie a uhlíkové 
stopy prostřednictvím inteligentního 
a udržitelného využívání

a) Snížení spotřeby energie a uhlíkové 
stopy prostřednictvím inteligentního,
udržitelného a bezpečného využívání

Or. en

Pozměňovací návrh 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum a zkoušení 
v plném rozsahu, a to nových koncepcí, 
netechnologických řešení, účinnějších, 
společensky přijatelnějších a cenově 
dostupnějších technologických součástí 
a systémů s vestavěnou inteligencí, které 

Činnosti se zaměří na výzkum a zkoušení 
v plném rozsahu, a to nových koncepcí, 
netechnologických řešení, účinnějších, 
společensky přijatelnějších a cenově 
dostupnějších technologických součástí 
a kontrolních systémů s vestavěnou 
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by umožnily řízení energie v reálném čase 
pro budovy s téměř nulovými emisemi, 
vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů, 
vysoce účinná průmyslová odvětví 
a masové uplatnění řešení pro energetickou 
účinnost mezi společnostmi, jednotlivci, 
společenstvími a městy.

inteligencí, které by umožnily optimalizaci
řízení energie v reálném čase pro budovy 
s téměř nulovými emisemi, vytápění 
a chlazení z obnovitelných zdrojů,
vytvoření rovnováhy mezi účinností 
a nízkou kvalitou, vysoce účinná 
průmyslová odvětví a masové uplatnění 
řešení pro energetickou účinnost mezi 
společnostmi, jednotlivci, společenstvími 
a městy, a to mimo jiné zavedením 
technologií kombinované výroby, 
technologií mikrosítí a udržitelných 
vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum a zkoušení 
v plném rozsahu, a to nových koncepcí, 
netechnologických řešení, účinnějších, 
společensky přijatelnějších a cenově 
dostupnějších technologických součástí 
a systémů s vestavěnou inteligencí, které 
by umožnily řízení energie v reálném čase 
pro budovy s téměř nulovými emisemi, 
vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů, 
vysoce účinná průmyslová odvětví 
a masové uplatnění řešení pro energetickou 
účinnost mezi společnostmi, jednotlivci, 
společenstvími a městy.

Činnosti se zaměří na výzkum a zkoušení 
v plném rozsahu, a to nových koncepcí, 
netechnologických řešení, účinnějších, 
společensky přijatelnějších a cenově 
dostupnějších technologických součástí 
a systémů s vestavěnou inteligencí, které 
by umožnily řízení energie v reálném čase 
pro města a oblasti, budovy s téměř 
nulovými emisemi, renovované budovy,
vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů
energie, mimo jiné i z využití odpadů,
vysoce účinná průmyslová odvětví 
a masové uplatnění řešení pro energetickou 
účinnost mezi společnostmi, jednotlivci, 
společenstvími a městy.

Or. fr

Odůvodnění

Zdá se, že tento odstavec odkazuje pouze na nové budovy. Je však třeba odkázat také na 
výzkum, který je třeba provést v zájmu zvýšení energetické účinnosti starých budov. Je 
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důležité, aby bylo možné návrhy i renovace posuzovat nejen ve vztahu k jedné budově, ale i 
k celému bloku či čtvrti.

Pozměňovací návrh 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum a zkoušení 
v plném rozsahu, a to nových koncepcí, 
netechnologických řešení, účinnějších, 
společensky přijatelnějších a cenově 
dostupnějších technologických součástí 
a systémů s vestavěnou inteligencí, které 
by umožnily řízení energie v reálném čase 
pro budovy s téměř nulovými emisemi, 
vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů, 
vysoce účinná průmyslová odvětví 
a masové uplatnění řešení pro energetickou 
účinnost mezi společnostmi, jednotlivci, 
společenstvími a městy.

Činnosti se zaměří na výzkum a zkoušení 
v plném rozsahu, a to nových koncepcí, 
netechnologických řešení, účinnějších, 
společensky přijatelnějších a cenově 
dostupnějších technologických součástí 
a systémů s vestavěnou inteligencí, které 
by umožnily řízení energie v reálném čase 
pro města a oblasti, budovy s téměř 
nulovými emisemi, modernizované 
budovy, vytápění a chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie, mimo jiné 
i z využití odpadů, vysoce účinná 
průmyslová odvětví a masové uplatnění 
řešení a služeb pro energetickou účinnost 
mezi společnostmi, jednotlivci, 
společenstvími a městy.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec by neměl odkazovat pouze na nové budovy, ale také na výzkum potřebný ke 
zlepšení energetické účinnosti starých budov, včetně vytápění. K navrhování i renovacím by 
se mělo přistupovat se zohledněním celé čtvrti či obytné části, nejen s ohledem omezeným na 
jednotlivé budovy. Energetické služby zásadním způsobem přispívají ke zvýšení energetické 
účinnosti a úspor energie.

Pozměňovací návrh 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Činnosti se zaměří na výzkum a zkoušení 
v plném rozsahu, a to nových koncepcí, 
netechnologických řešení, účinnějších, 
společensky přijatelnějších a cenově 
dostupnějších technologických součástí 
a systémů s vestavěnou inteligencí, které 
by umožnily řízení energie v reálném čase 
pro budovy s téměř nulovými emisemi, 
vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů, 
vysoce účinná průmyslová odvětví 
a masové uplatnění řešení pro energetickou 
účinnost mezi společnostmi, jednotlivci, 
společenstvími a městy.

Činnosti se zaměří na výzkum a zkoušení 
v plném rozsahu, a to nových koncepcí, 
netechnologických řešení, účinnějších, 
společensky přijatelnějších a cenově 
dostupnějších technologických součástí 
a systémů s vestavěnou inteligencí, které 
by umožnily řízení energie v reálném čase 
pro budovy s téměř nulovými emisemi
nebo s pozitivní energetickou bilancí, 
vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů, 
vysoce účinná průmyslová odvětví 
a masové uplatnění řešení pro energetickou 
účinnost a úspory energie mezi 
společnostmi, jednotlivci, společenstvími 
a městy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1493
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum a zkoušení 
v plném rozsahu, a to nových koncepcí, 
netechnologických řešení, účinnějších, 
společensky přijatelnějších a cenově 
dostupnějších technologických součástí 
a systémů s vestavěnou inteligencí, které 
by umožnily řízení energie v reálném čase 
pro budovy s téměř nulovými emisemi, 
vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů, 
vysoce účinná průmyslová odvětví 
a masové uplatnění řešení pro energetickou 
účinnost mezi společnostmi, jednotlivci, 
společenstvími a městy.

Činnosti se zaměří na výzkum a zkoušení 
v plném rozsahu, a to nových koncepcí, 
netechnologických řešení, účinnějších, 
společensky přijatelnějších a cenově 
dostupnějších technologických součástí 
a systémů s vestavěnou inteligencí, které 
by umožnily řízení energie v reálném čase 
pro budovy s nulovou spotřebou energie, 
vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů, 
vysoce účinná průmyslová odvětví 
a masové uplatnění řešení pro energetickou 
účinnost mezi společnostmi, jednotlivci, 
společenstvími a městy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Levné dodávky nízkouhlíkové elektřiny b) Udržitelné dodávky nízkouhlíkové 
elektřiny

Or. en

Pozměňovací návrh 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Levné dodávky nízkouhlíkové elektřiny b) Levné dodávky elektřiny s nízkými 
emisemi

Or. en

Pozměňovací návrh 1496
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a demonstrace v plném rozsahu týkající se 
inovativních technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů a zachycování 
a ukládání CO2, které nabízejí technologie
většího rozsahu, nižších nákladů

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

různá tržní a provozní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1497
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění v plném rozsahu týkající se 
obnovitelných zdrojů, které jsou dostupné,
ekologicky bezpečné, se zvýšenou 
účinností konverze a větší dostupností pro 
různá tržní a provozní prostředí.

Or. it

Pozměňovací návrh 1498
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění v plném rozsahu týkající se 
inovativních technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů a flexibilních 
a účinných elektráren na fosilní paliva 
s technologiemi zachycování a ukládání 
CO2, které nabízejí technologie většího 
rozsahu, nižších nákladů a ekologicky 
bezpečné se zvýšenou účinností konverze, 
náležitou flexibilitou záložních dodávek 
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energie a větší dostupností pro různá tržní 
a provozní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se zavádí stále více větrných turbín a fotovoltaických modulů, je třeba, aby konvenční 
elektrárny byly připraveny flexibilně, spolehlivě a účinně fungovat, když nevane vítr či nesvítí 
slunce, aby dodávky energie byly stálé. Navíc širší nabídka síťových služeb zajistí stabilitu 
sítě.  Výzkum a vývoj flexibilních a účinných záložních dodávek energie by měl být zahrnut do 
programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění v plném rozsahu týkající se 
inovativních technologií a infrastruktur
v oblasti obnovitelných zdrojů (jako je 
výroba energie spojená s nakládáním 
s odpady a s úpravou vody), zachycování 
a ukládání CO2, které nabízejí technologie 
většího rozsahu, nižších nákladů 
a ekologicky bezpečné se zvýšenou 
účinností konverze a větší dostupností pro 
různá tržní a provozní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a předvádění v plném rozsahu týkající se 
inovativních technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů a zachycování 
a ukládání CO2, zejména u plynu 
a průmyslových postupů, které nabízejí 
technologie většího rozsahu, nižších 
nákladů a ekologicky bezpečné a které 
představují alternativu fosilních paliv se
zvýšenou účinností konverze a větší 
dostupností pro různá tržní a provozní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

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

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

Or. fr

Odůvodnění

V konkrétním programu se zmiňuje rekuperace CO2. Je třeba na ni rovněž odkázat v nařízení, 
kterým se zřizuje rámcový program.

Pozměňovací návrh 1503
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
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Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1505
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1506
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění v plném rozsahu týkající se 
technologií a hodnotových řetězců, jejichž 
cílem je vytvořit vodík z biologických 
zdrojů a další alternativní kapalná či 
plynná paliva s potenciálem pro účinnější 
konverzi energie.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité upozornit na vodík jako všestranný nosič energie (a to i mimo jeho užití 
v palivových článcích), pro který je třeba vytvořit trh ve vztahu k jeho ekologické výrobě, 
uchovávání a procesu. Dalšími alternativními palivy se rozumí mimo jiné zemní plyn do 
vozidel, syntetický metan a nekonvenční plyny.

Pozměňovací návrh 1507
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění týkající se technologií 
a hodnotových řetězců, které mají učinit 
biologickou energii, vodík a palivové 
články udržitelnější a převést nové 
možnosti s dlouhodobým potenciálem do 
fáze vyspělosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité odkázat na vodík jako všestranný zdroj energie (a to i mimo jeho užití v palivových 
článcích), přičemž by ve vztahu k jeho ekologické výrobě, uchovávání a konverzi měl být 
rozšířen trh s tímto zdrojem. Dalšími alternativními palivy se rozumí mimo jiné zemní plyn do 
vozidel, syntetický metan a nekonvenční uhlovodíky.

Pozměňovací návrh 1509
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a demonstrace v plném rozsahu týkající se 
technologií a hodnotových řetězců, které 
mají učinit biologickou energii 
konkurenceschopnější a udržitelnější, 
zkrátit čas potřebný k uvedení vodíkových 
technologií a palivových článků na trh 

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění v plném rozsahu týkající se 
technologií a hodnotových řetězců s cílem 
učinit biologickou energii 
konkurenceschopnější a udržitelnější, 
využívat poznatků syntetické biologie 
k výrobě různých druhů paliv, zkrátit čas 
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a převést nové možnosti s dlouhodobým 
potenciálem do fáze vyspělosti.

potřebný k uvedení vodíkových technologií 
a palivových článků na trh a převést nové 
možnosti s dlouhodobým potenciálem do 
fáze vyspělosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1510
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1511
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 1512
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. c – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění v plném rozsahu technologií 
a/nebo materiálů, které umožní tepelným 
elektrárnám flexibilněji a účinněji 
reagovat v situacích, kdy obnovitelné 
zdroje s přerušovanou produkcí 
nedodávají energii do systému a je třeba 
zajistit stabilitu sítě.

Or. en

Odůvodnění

Nestálé výstupy výroby větrné a sluneční energie ohrožují stabilitu sítě a zabezpečení 
dodávek. Tento problém lze řešit kompenzací energie z obnovitelných zdrojů elektřinou 
z konvenčních elektráren, což rovněž umožní zavést do sítě více elektřiny z nestálých 
obnovitelných zdrojů. Výzvu v této oblasti představuje skutečnost, že provoz konvenčních 
elektráren je v současnosti koncipován na základní zatížení, zatímco pokud jsou zálohou pro 
obnovitelnou energii, pracují často pouze na částečné zatížení. Je třeba další výzkum 
zaměřený na optimalizaci účinnosti konvenčních elektráren.

Pozměňovací návrh 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Jednotná inteligentní evropská 
elektrická rozvodná síť

d) Jednotná, flexibilní, spolehlivá 
a inteligentní evropská energetická síť



AM\907849CS.doc 151/172 PE492.789v01-00

CS

Or. fr

Odůvodnění

Aby bylo možné vytvořit vztah s výzvou, kterou přináší nestálé dodávky, je třeba zavést pojem 
flexibilní sít. Je také třeba zavést inteligentní sítě pro plyn, jelikož umožňují flexibilně řídit sítě 
a zavést alternativní zdroje plynu, např. bioplynu.

Pozměňovací návrh 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Jednotná inteligentní evropská 
elektrická rozvodná síť

d) Jednotná, inteligentní a flexibilní
evropská energetická síť

Or. en

Pozměňovací návrh 1515
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a demonstrace v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly 
a bezpečného provozu interoperabilních 
sítí na otevřeném, dekarbonizovaném, 
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 
klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách.

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly 
a bezpečného provozu interoperabilních 
sítí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a demonstrace v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly 
a bezpečného provozu interoperabilních 
sítí na otevřeném, dekarbonizovaném,
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 
klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách.

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly 
a bezpečného provozu interoperabilních 
sítí na otevřeném, dekarbonizovaném 
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 
klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách. Zvláštní pozornost se věnuje 
inteligentním sítím ve venkovských 
oblastech, které představují zvláštní výzvy 
a vyžadují inovativní pokrok v oblasti 
technologie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a demonstrace v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly 
a bezpečného provozu interoperabilních 
sítí na otevřeném, dekarbonizovaném,
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně
flexibilních systémů skladování energie
v rámci celého řetězce elektrické energie 
od její výroby, rozvádění až po dodávání 
do systémů pro koncové uživatele,
a tržních modelů za účelem plánování, 
sledování, kontroly a bezpečného provozu 
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klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách.

interoperabilních sítí na otevřeném, 
dekarbonizovaném a konkurenčním trhu 
odolném vůči změně klimatu, v běžných 
i mimořádných podmínkách.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité upozornit na vodík jako všestranný nosič energie (a to i mimo jeho užití 
v palivových článcích), pro který je třeba vytvořit trh ve vztahu k jeho ekologické výrobě, 
uchovávání a procesu. Dalšími alternativními palivy se rozumí mimo jiné zemní plyn do 
vozidel, syntetický metan a nekonvenční plyny.

Pozměňovací návrh 1518
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a demonstrace v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly 
a bezpečného provozu interoperabilních 
sítí na otevřeném, dekarbonizovaném,
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 
klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách.

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly 
a bezpečného provozu interoperabilních 
sítí na otevřeném, dekarbonizovaném 
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 
klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách, čímž se podpoří plné 
zavádění a využívání obnovitelných zdrojů 
energie s přerušovanou produkcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

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

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a demonstrace v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly
a bezpečného provozu interoperabilních 
sítí na otevřeném, dekarbonizovaném,
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 
klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách.

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly, bezpečného 
provozu interoperabilních sítí a vyvážení 
rostoucího podílu obnovitelných zdrojů na 
otevřeném, dekarbonizovaném 
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 
klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a demonstrace v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly
a bezpečného provozu interoperabilních 
sítí na otevřeném, dekarbonizovaném,
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 
klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách.

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly, bezpečného 
provozu interoperabilních sítí a vyvážení 
rostoucího podílu nestálých obnovitelných 
zdrojů na otevřeném, dekarbonizovaném 
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 
klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a demonstrace v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly 
a bezpečného provozu interoperabilních 
sítí na otevřeném, dekarbonizovaném, 
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 
klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách.

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly 
a bezpečného provozu interoperabilních 
sítí na otevřeném, dekarbonizovaném,
environmentálně udržitelném
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 
klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a demonstrace v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly 
a bezpečného provozu interoperabilních 
sítí na otevřeném, dekarbonizovaném,
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 
klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách.

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj
a demonstrace v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly 
a bezpečného provozu interoperabilních
a flexibilních sítí na otevřeném, 
dekarbonizovaném a konkurenčním trhu 
odolném vůči změně klimatu, v běžných 
i mimořádných podmínkách.

Or. fr

Odůvodnění

Aby bylo možné vytvořit vztah s výzvou, kterou přináší nestálé dodávky, je třeba zavést pojem 
flexibilní sít. Je také třeba zavést inteligentní sítě pro plyn, jelikož umožňují flexibilně řídit sítě 
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a zavést alternativní zdroje plynu, např. bioplynu.

Pozměňovací návrh 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a demonstrace v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly 
a bezpečného provozu interoperabilních 
sítí na otevřeném, dekarbonizovaném,
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 
klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách.

Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a demonstrace v plném rozsahu týkající se 
nových síťových technologií, včetně 
technologií pro skladování energie, 
systémů a tržních modelů za účelem 
plánování, sledování, kontroly 
a bezpečného provozu interoperabilních 
sítí na otevřeném, udržitelném 
a konkurenčním trhu odolném vůči změně 
klimatu, v běžných i mimořádných 
podmínkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 1524
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Činnosti se zaměří na víceoborový výzkum 
pro energetické technologie (včetně akcí 
s vizionářským zaměřením) a na společné 
zavádění celoevropských výzkumných 
programů a prvotřídních zařízení.
Technologické inovace doprovázejí 
politiky a iniciativy na podporu 
netechnologických inovací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1525
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Činnosti se zaměří na víceoborový výzkum 
pro energetické technologie (včetně akcí 
s vizionářským zaměřením), na dopad 
zařízení, vybavení a nového 
technologického vývoje na životní 
prostředí v mořích a na společné zavádění 
celoevropských výzkumných programů 
a prvotřídních zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Činnosti se zaměří na víceoborový výzkum 
pro energetické technologie (včetně akcí 
s vizionářským zaměřením) a na společné 
zavádění celoevropských výzkumných 
programů a prvotřídních zařízení. To by 
mohly usnadnit interaktivní srovnávací 
studie na nižší než vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

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

Činnosti se zaměří na víceoborový výzkum 
pro energetické technologie v oblasti 
průzkumu, výroby, rozvádění a využívání
(včetně akcí s vizionářským zaměřením, 
jako je rekuperace CO2) a na společné 
zavádění celoevropských výzkumných 
programů a prvotřídních zařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem je upozornit na to, že v celém energetickém řetězci je třeba zavést multidisciplinární 
přístup. Zejména nové technologie, které vznikají v rámci druhého pilíře IKT 
(nanotechnologie a biotechnologie, by měly být začleněny do tohoto oddílu, aby vznikla 
součinnost mezi prioritami.  V rámci tohoto oddílu by rovněž měla být zkoumána rekuperace 
CO2.

Pozměňovací návrh 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Činnosti se zaměří na přípravu nástrojů, 
metod a modelů pro účinnou 
a transparentní podporu politiky, včetně 
činností zaměřených na přijetí technologií 
veřejností, zapojení veřejnosti, účast 
uživatelů a udržitelnost.

Činnosti se zaměří na přípravu nástrojů, 
metod, modelů a výhledové scénáře pro 
účinnou a transparentní podporu politiky, 
včetně činností zaměřených na přijetí 
technologií veřejností, zapojení veřejnosti, 
účast uživatelů, posuzování vlivů na 
životní prostředí a udržitelnost.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby do energetické problematiky bylo zahrnuto také posuzování vlivů na životní 
prostředí, které by mělo být založeno na životním cyklu a analýze ekologické stopy. Bylo by 
užitečné vytvořit databáze a dlouhodobé scénáře podobné výhledovému plánování 
Mezinárodní energetické agentury, jež by zahrnovaly všechny zdroje energie.

Pozměňovací návrh 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. f – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na přípravu nástrojů, 
metod a modelů pro účinnou 
a transparentní podporu politiky, včetně 
činností zaměřených na přijetí technologií 
veřejností, zapojení veřejnosti, účast 
uživatelů a udržitelnost.

Činnosti se zaměří na přípravu nástrojů, 
metod a modelů pro účinnou 
a transparentní podporu politiky, včetně 
činností zaměřených na přijetí technologií 
veřejností, zapojení veřejnosti, účast 
uživatelů, dopad na životní prostředí
a udržitelnost.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby do problematiky spojené s energií bylo zahrnuto také posuzování vlivů na
životní prostředí, které musí být založeno na analýze životního cyklu a ekologické stopy. Bylo 
by příhodné vytvořit databáze a dlouhodobé scénáře podle vzoru výhledů Mezinárodní 
energetické agentury, jež by zahrnovaly všechny zdroje energie.
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Pozměňovací návrh 1531
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Činnosti se zaměří na aplikované inovace 
s cílem usnadnit přijímání energetických 
technologií a služeb na trhu, odstraňovat 
překážky, které nemají technologický 
charakter, a urychlit nákladově efektivní 
provádění energetických politik Unie.
V tomto kontextu bude pokračovat 
v rámci Horizontu 2020 program 
inteligentní energie – Evropa úspěšně 
prováděný v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, na který 
se přidělí dostatečné rozpočtové 
prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) Flexibilní a účinné elektrárny na 
fosilní paliva – nestálá energie 
z obnovitelných zdrojů
Činnosti se zaměří na výzkum, vývoj 
a předvádění technologií a/nebo 
materiálů, které umožní elektrárnám na 
fosilní paliva flexibilněji a účinněji 
reagovat v situacích, kdy obnovitelné 
zdroje s přerušovanou produkcí 
nedodávají energii do systému a je třeba 
zajistit stabilitu sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1534
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) Kompenzace dopadů změny klimatu 
na energetickou bezpečnost 
Činnosti se zaměří na multidisciplinární 
výzkum regionálně podmíněné změny 
klimatu (srážky, hydrologie) a její dopad 
na dodávky energie v budoucnosti, což 
rovněž zahrnuje přizpůsobení stávajících 
technologií (vodní elektrárny, chladící 
systémy, polygenerační systémy) 
a přechod na nový model dodávek 
energie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1535
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná 
doprava

4. Inteligentní, ekologická, bezpečná
a integrovaná doprava

Or. en

Pozměňovací návrh 1536
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná 
doprava

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná 
doprava a mobilita

Or. en

Pozměňovací návrh 1537
Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Specifickým cílem je dosáhnout 
evropského systému dopravy, který ve 
prospěch občanů, hospodářství 
a společnosti účinně využívá zdroje, je
šetrný k životnímu prostředí, bezpečný 
a bezproblémový. Tento systém dopravy 
zahrnuje také námořní dopravu, jelikož 
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tato oblast má značný potenciál podpořit 
celkový cíl snížení emisí z námořní 
dopravy. Je třeba se zaměřit na činnost 
v oblasti výzkumu a inovací, která podpoří 
zavádění nových paliv a integrovaných 
řešení vedoucích ke zlepšení celkové 
výkonnosti. Měl by být podporován 
výzkum námořní dopravy s cílem posílit 
postupné změny udržitelných technologií. 
Z toho důvodu by se mělo připravit 
evropské inovační partnerství pro 
budoucnost dopravy, aby se podpořil 
ucelený přístup.

Or. en

Odůvodnění

Záměrem činností je omezit dopad dopravy na klima a životní prostředí na minimum 
zlepšením její účinnosti při využívání přírodních zdrojů a snížením její závislosti na fosilních 
palivech. V této souvislosti by neměla být vynechána námořní doprava.

Pozměňovací návrh 1538
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1539
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1540
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1542
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa musí sladit narůstající potřeby 
mobility svých občanů s požadavky 
hospodářské výkonnosti a požadavky 
společnosti s nízkou produkcí uhlíku 
a hospodářství odolného vůči změně 
klimatu. Navzdory svému růstu musí 
odvětví dopravy dosáhnout značného 
omezení emisí skleníkových plynů 
a dalších nepříznivých dopadů na životní 
prostředí a musí se zbavit své závislosti na 
ropě a zároveň si zachovat vysokou úroveň 
účinnosti a mobility.

Evropa musí sladit narůstající potřeby 
mobility svých občanů s požadavky 
hospodářské výkonnosti a požadavky 
společnosti s nízkou produkcí uhlíku 
a hospodářství odolného vůči změně 
klimatu. Navzdory svému růstu musí 
odvětví dopravy dosáhnout značného 
omezení emisí skleníkových plynů 
a dalších nepříznivých dopadů na životní 
prostředí a musí se zbavit své závislosti na 
ropě a zároveň si zachovat vysokou úroveň 
účinnosti a mobility. S narůstající 
hustotou provozu mohou bezpečnostní 
výzvy u systémů hromadné dopravy nabýt 
nových rozměrů, a proto je třeba se jimi 
zabývat již ve fázích výzkumu a vytváření 
nových koncepcí a technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 1543
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa musí sladit narůstající potřeby 
mobility svých občanů s požadavky 

Evropa musí sladit narůstající potřeby 
mobility svých občanů s požadavky 
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hospodářské výkonnosti a požadavky 
společnosti s nízkou produkcí uhlíku 
a hospodářství odolného vůči změně 
klimatu. Navzdory svému růstu musí 
odvětví dopravy dosáhnout značného 
omezení emisí skleníkových plynů 
a dalších nepříznivých dopadů na životní 
prostředí a musí se zbavit své závislosti na 
ropě a zároveň si zachovat vysokou úroveň 
účinnosti a mobility.

hospodářské výkonnosti a požadavky 
společnosti účinně využívající energii a 
s nízkou produkcí uhlíku a hospodářství 
odolného vůči změně klimatu. Navzdory 
svému růstu musí odvětví dopravy 
dosáhnout značného omezení emisí 
skleníkových plynů a dalších nepříznivých 
dopadů na životní prostředí a musí se 
zbavit své závislosti na ropě a zároveň si 
zachovat vysokou úroveň účinnosti 
a mobility.

Or. en

Pozměňovací návrh 1544
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa musí sladit narůstající potřeby 
mobility svých občanů s požadavky 
hospodářské výkonnosti a požadavky 
společnosti s nízkou produkcí uhlíku 
a hospodářství odolného vůči změně 
klimatu. Navzdory svému růstu musí 
odvětví dopravy dosáhnout značného 
omezení emisí skleníkových plynů 
a dalších nepříznivých dopadů na životní 
prostředí a musí se zbavit své závislosti na 
ropě a zároveň si zachovat vysokou úroveň 
účinnosti a mobility.

Evropa musí sladit narůstající potřeby 
mobility svých občanů s požadavky 
hospodářské výkonnosti, kvality života
a požadavky společnosti s nízkou produkcí 
uhlíku a hospodářství odolného vůči změně 
klimatu. Navzdory svému růstu musí 
odvětví dopravy dosáhnout značného 
omezení emisí skleníkových plynů 
a dalších nepříznivých dopadů na životní 
prostředí a musí se zbavit své závislosti na 
ropě a zároveň si zachovat vysokou úroveň 
účinnosti a mobility.

Or. en

Pozměňovací návrh 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 2



AM\907849CS.doc 167/172 PE492.789v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa musí sladit narůstající potřeby 
mobility svých občanů s požadavky 
hospodářské výkonnosti a požadavky 
společnosti s nízkou produkcí uhlíku
a hospodářství odolného vůči změně 
klimatu. Navzdory svému růstu musí 
odvětví dopravy dosáhnout značného 
omezení emisí skleníkových plynů 
a dalších nepříznivých dopadů na životní 
prostředí a musí se zbavit své závislosti na 
ropě a zároveň si zachovat vysokou úroveň 
účinnosti a mobility.

Evropa musí sladit narůstající potřeby 
mobility svých občanů s požadavky 
hospodářské výkonnosti a požadavky
evropské společnosti a hospodářství 
odolného vůči změně klimatu. Navzdory 
svému růstu musí odvětví dopravy 
dosáhnout značného omezení emisí 
skleníkových plynů a dalších nepříznivých 
dopadů na životní prostředí a musí se 
zbavit své závislosti na ropě a zároveň si 
zachovat vysokou úroveň účinnosti 
a mobility.

Or. en

Pozměňovací návrh 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa musí sladit narůstající potřeby 
mobility svých občanů s požadavky 
hospodářské výkonnosti a požadavky 
společnosti s nízkou produkcí uhlíku 
a hospodářství odolného vůči změně 
klimatu. Navzdory svému růstu musí 
odvětví dopravy dosáhnout značného 
omezení emisí skleníkových plynů 
a dalších nepříznivých dopadů na životní 
prostředí a musí se zbavit své závislosti na 
ropě a zároveň si zachovat vysokou úroveň 
účinnosti a mobility.

Evropa musí sladit narůstající potřeby 
mobility svých občanů s požadavky 
hospodářské výkonnosti a požadavky 
společnosti s nízkou produkcí uhlíku 
a hospodářství odolného vůči změně 
klimatu. Navzdory svému růstu musí 
odvětví dopravy dosáhnout značného 
omezení emisí skleníkových plynů 
a dalších nepříznivých dopadů na životní 
prostředí a musí se zbavit své závislosti na 
ropě a zároveň si zachovat vysokou úroveň 
účinnosti, dostupnosti a mobility.

Or. en

Pozměňovací návrh 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Udržitelné mobility lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím radikální změny systému 
dopravy inspirované průlomy v dopravním 
výzkumu, dalekosáhlými inovacemi 
a soudržným celoevropským prováděním 
ekologičtějších, bezpečnějších 
a inteligentnějších řešení v oblasti dopravy.

Udržitelné mobility lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím radikální změny systému 
dopravy inspirované průlomy v dopravním 
výzkumu, dalekosáhlými inovacemi 
a soudržným celoevropským prováděním 
ekologičtějších, bezpečnějších 
a inteligentnějších řešení v oblasti dopravy
zejména v inteligentních regionech 
a městech v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 1548
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Udržitelné mobility lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím radikální změny systému 
dopravy inspirované průlomy v dopravním
výzkumu, dalekosáhlými inovacemi 
a soudržným celoevropským prováděním 
ekologičtějších, bezpečnějších 
a inteligentnějších řešení v oblasti dopravy.

Udržitelné mobility lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím radikální změny systému 
dopravy a mobility inspirované průlomy ve
výzkumu dopravy a mobility, 
dalekosáhlými inovacemi a soudržným 
celoevropským prováděním 
ekologičtějších, zdravějších, bezpečnějších 
a inteligentnějších řešení v oblasti dopravy
a mobility.

Or. en

Pozměňovací návrh 1549
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Udržitelné mobility lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím radikální změny systému 
dopravy inspirované průlomy v dopravním 
výzkumu, dalekosáhlými inovacemi 
a soudržným celoevropským prováděním 
ekologičtějších, bezpečnějších 
a inteligentnějších řešení v oblasti dopravy.

Udržitelné mobility lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím radikální změny systému 
dopravy inspirované průlomy v dopravním 
výzkumu, dalekosáhlými inovacemi 
a soudržným celoevropským prováděním 
ekologičtějších, bezpečnějších, 
spolehlivějších a inteligentnějších řešení 
v oblasti dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1550
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a inovace musí přinést cílený 
a včasný pokrok, který pomůže dosáhnout 
hlavních cílů politiky Unie a zároveň 
podpořit hospodářskou 
konkurenceschopnost, podnítit přechod 
k nízkouhlíkové ekonomice odolné vůči 
změně klimatu a zachovat vedoucí 
postavení na světovém trhu.

Výzkum a inovace musí přinést cílený 
a včasný pokrok u všech druhů dopravy, 
který pomůže dosáhnout hlavních cílů 
politiky Unie a zároveň podpořit 
hospodářskou konkurenceschopnost, 
podnítit přechod k nízkouhlíkové 
ekonomice odolné vůči změně klimatu 
a zachovat vedoucí postavení na světovém 
trhu. Aby bylo možné dosáhnout těchto 
cílů je potřeba silná výzkumná základna, 
jež vytvoří pracovní místa a dovednosti 
a bude mít pozitivní vedlejší účinky. 
V kontextu stále narůstající celosvětové 
hospodářské soutěže, do níž vstupují noví 
konkurenti se značnými ambicemi, kteří 
do této oblasti investují značný objem 
zdrojů, se tímto způsobem přispěje 
k posílení dodavatelského řetězce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1551
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a inovace musí přinést cílený 
a včasný pokrok, který pomůže dosáhnout 
hlavních cílů politiky Unie a zároveň 
podpořit hospodářskou 
konkurenceschopnost, podnítit přechod 
k nízkouhlíkové ekonomice odolné vůči 
změně klimatu a zachovat vedoucí 
postavení na světovém trhu.

Výzkum a inovace musí přinést cílený 
a včasný pokrok, který pomůže dosáhnout 
hlavních cílů politiky Unie a zároveň 
podpořit hospodářskou 
konkurenceschopnost, zlepšit sociální 
standardy, podnítit přechod k ekonomice 
odolné vůči změně klimatu založené na 
obnovitelných zdrojích energie
a energetické účinnosti a zachovat vedoucí 
postavení na světovém trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1552
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a inovace musí přinést cílený 
a včasný pokrok, který pomůže dosáhnout 
hlavních cílů politiky Unie a zároveň 
podpořit hospodářskou 
konkurenceschopnost, podnítit přechod 
k nízkouhlíkové ekonomice odolné vůči 
změně klimatu a zachovat vedoucí 
postavení na světovém trhu.

Výzkum a inovace musí přinést cílený 
a včasný pokrok, který pomůže dosáhnout 
hlavních cílů politiky Unie, využít 
možností evropského GNSS a zároveň 
podpořit hospodářskou 
konkurenceschopnost, podnítit přechod 
k nízkouhlíkové ekonomice odolné vůči 
změně klimatu a zachovat vedoucí 
postavení na světovém trhu.

Or. en

Odůvodnění

Využití GNSS může zásadním způsobem přispět k dosažení cílů dopravních systémů 
budoucnosti.
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Pozměňovací návrh 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a inovace musí přinést cílený 
a včasný pokrok, který pomůže dosáhnout 
hlavních cílů politiky Unie a zároveň 
podpořit hospodářskou 
konkurenceschopnost, podnítit přechod 
k nízkouhlíkové ekonomice odolné vůči 
změně klimatu a zachovat vedoucí 
postavení na světovém trhu.

Výzkum a inovace musí přinést cílený 
a včasný pokrok, který pomůže dosáhnout 
hlavních cílů politiky Unie a zároveň 
podpořit hospodářskou 
konkurenceschopnost, podnítit přechod 
k udržitelné ekonomice odolné vůči změně 
klimatu a zachovat vedoucí postavení na 
světovém trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1554
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přestože nezbytné investice do výzkumu, 
inovací a uvádění produktů na trh budou 
značné, pokud se udržitelnost dopravy 
nezlepší, povede to z dlouhodobého 
hlediska k nepřijatelně vysokým 
společenským, ekologickým 
a hospodářským nákladům.

Přestože nezbytné investice do výzkumu, 
inovací a uvádění produktů na trh budou 
značné, pokud se udržitelnost dopravy 
nezlepší, povede to z dlouhodobého 
hlediska k nepřijatelně vysokým 
společenským, ekologickým 
a hospodářským nákladům. Obdobně 
ohrozí ztráta vedoucího postavení Evropy 
v oblasti dopravních technologií dosažení 
výše uvedeného cíle a bude mít výrazné 
důsledky, které poškodí pracovní místa 
v Evropě a její dlouhodobý hospodářský 
růst.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přestože nezbytné investice do výzkumu, 
inovací a uvádění produktů na trh budou 
značné, pokud se udržitelnost dopravy
nezlepší, povede to z dlouhodobého 
hlediska k nepřijatelně vysokým 
společenským, ekologickým 
a hospodářským nákladům.

Přestože nezbytné investice do výzkumu, 
inovací a uvádění produktů na trh budou 
značné, pokud se udržitelnost celého 
dopravního systému nezlepší, povede to 
z dlouhodobého hlediska k nepřijatelně 
vysokým společenským, ekologickým 
a hospodářským nákladům.

Or. en

Pozměňovací návrh 1556
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přestože nezbytné investice do výzkumu, 
inovací a uvádění produktů na trh budou 
značné, pokud se udržitelnost dopravy 
nezlepší, povede to z dlouhodobého 
hlediska k nepřijatelně vysokým 
společenským, ekologickým 
a hospodářským nákladům.

Přestože nezbytné investice do výzkumu, 
inovací a uvádění produktů na trh budou 
značné, pokud se udržitelnost dopravy 
a mobility nezlepší, povede to 
z dlouhodobého hlediska k nepřijatelně 
vysokým společenským, ekologickým 
a hospodářským nákladům.

Or. en


