
AM\907850CS.doc PE492.790v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2011/0401(COD)

3. 7. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1557 - 1802

Návrh zprávy
Teresa Riera Madurell
(PE489.637v02-00)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 –
rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)

Návrh nařízení
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))



PE492.790v01-00 2/157 AM\907850CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\907850CS.doc 3/157 PE492.790v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1557
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doprava je jednou z hlavních hybných sil 
evropské hospodářské 
konkurenceschopnosti a růstu. Zajišťuje 
mobilitu osob a zboží nezbytnou pro 
integrovaný evropský jednotný trh 
a otevřenou společnost podporující 
začlenění. Představuje jedno z největších 
bohatství Evropy, pokud jde 
o průmyslovou kapacitu a kvalitu služeb, 
a zaujímá vedoucí postavení na mnoha 
světových trzích. Odvětví dopravy 
a výroba dopravních prostředků a zařízení 
společně představují 6,3 % HDP Unie. 
Evropské odvětví dopravy zároveň čelí 
stále ostřejší konkurenci z dalších částí 
světa. K zajištění budoucího 
konkurenčního náskoku Evropy 
a zmenšení nedostatků našeho stávajícího 
dopravního systému budou třeba 
průlomové technologie.

Doprava je jednou z hlavních hybných sil 
evropské hospodářské 
konkurenceschopnosti a růstu. Zajišťuje 
mobilitu osob a zboží nezbytnou pro 
integrovaný evropský jednotný trh 
a otevřenou společnost podporující 
začlenění. Představuje jedno z největších 
bohatství Evropy, pokud jde 
o průmyslovou kapacitu a kvalitu služeb, 
a zaujímá vedoucí postavení na mnoha 
světových trzích. Samotné odvětví dopravy 
a výroba dopravních prostředků a zařízení 
představují 6,3 % HDP Unie. Nicméně 
celkový přínos dopravy pro hospodářství 
EU je mnohem významnější, protože na 
účinné dopravě je zcela závislé zboží 
představující 30 % HDP, řada služeb 
a zaměstnanci, kteří cestují kvůli práci. 
Důležitý je také přínos, který má doprava 
pro společnost tím, že spojuje lidi mezi 
sebou. Tento přínos je obtížné zhodnotit, 
je však zásadní pro svobodu pohybu v EU.
Evropské odvětví dopravy zároveň čelí 
stále ostřejší konkurenci z dalších částí 
světa. K zajištění budoucího 
konkurenčního náskoku Evropy 
a zmenšení nedostatků našeho stávajícího 
dopravního systému budou třeba 
průlomové technologie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1558
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doprava je jednou z hlavních hybných sil 
evropské hospodářské 
konkurenceschopnosti a růstu. Zajišťuje 
mobilitu osob a zboží nezbytnou pro 
integrovaný evropský jednotný trh 
a otevřenou společnost podporující 
začlenění. Představuje jedno z největších 
bohatství Evropy, pokud jde 
o průmyslovou kapacitu a kvalitu služeb, 
a zaujímá vedoucí postavení na mnoha 
světových trzích. Odvětví dopravy 
a výroba dopravních prostředků a zařízení 
společně představují 6,3 % HDP Unie. 
Evropské odvětví dopravy zároveň čelí 
stále ostřejší konkurenci z dalších částí 
světa. K zajištění budoucího 
konkurenčního náskoku Evropy 
a zmenšení nedostatků našeho stávajícího 
dopravního systému budou třeba 
průlomové technologie.

Bezpečná, spolehlivá a účinná doprava je 
jednou z hlavních hybných sil evropské 
hospodářské konkurenceschopnosti a růstu. 
Zajišťuje mobilitu osob a zboží nezbytnou 
pro integrovaný evropský jednotný trh 
a otevřenou společnost podporující 
začlenění a poskytující jistoty. Představuje 
jedno z největších bohatství Evropy, pokud 
jde o průmyslovou kapacitu a kvalitu 
služeb, a zaujímá vedoucí postavení na 
mnoha světových trzích. Odvětví dopravy 
a výroba dopravních prostředků a zařízení 
společně představují 6,3 % HDP Unie. 
Evropské odvětví dopravy zároveň čelí 
stále ostřejší konkurenci z dalších částí 
světa. K zajištění budoucího 
konkurenčního náskoku Evropy 
a zmenšení nedostatků našeho stávajícího 
dopravního systému budou třeba 
průlomové technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1559
Henri Weber

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doprava je jednou z hlavních hybných sil 
evropské hospodářské 
konkurenceschopnosti a růstu. Zajišťuje 
mobilitu osob a zboží nezbytnou pro 
integrovaný evropský jednotný trh a 
otevřenou společnost podporující 
začlenění. Představuje jedno z největších 
bohatství Evropy, pokud jde 
o průmyslovou kapacitu a kvalitu služeb, 
a zaujímá vedoucí postavení na mnoha 
světových trzích. Odvětví dopravy 
a výroba dopravních prostředků a zařízení 

Doprava je jednou z hlavních hybných sil 
evropské hospodářské 
konkurenceschopnosti a růstu. Zajišťuje 
mobilitu osob a zboží nezbytnou pro 
integrovaný evropský jednotný trh 
a otevřenou společnost podporující 
začlenění. Představuje jedno z největších 
bohatství Evropy, pokud jde 
o průmyslovou kapacitu a kvalitu služeb, 
a zaujímá vedoucí postavení na mnoha 
světových trzích. Odvětví dopravy 
a výroba dopravních prostředků a zařízení 
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společně představují 6,3 % HDP Unie. 
Evropské odvětví dopravy zároveň čelí 
stále ostřejší konkurenci z dalších částí 
světa. K zajištění budoucího 
konkurenčního náskoku Evropy 
a zmenšení nedostatků našeho stávajícího 
dopravního systému budou třeba 
průlomové technologie.

společně představují 6,3 % HDP Unie, 
jejich přínos pro hospodářství EU je však 
mnohem významnější. Evropské odvětví 
dopravy zároveň čelí stále ostřejší 
konkurenci z dalších částí světa. K zajištění 
budoucího konkurenčního náskoku Evropy 
a zmenšení nedostatků našeho stávajícího 
dopravního systému budou třeba 
průlomové technologie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1560
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odvětví dopravy je jedním z hlavních 
původců skleníkových plynů a vytváří až 
čtvrtinu všech emisí. Doprava je z 96 % 
závislá na fosilních palivech. Současně 
jsou rostoucím problémem dopravní zácpy; 
systémy ještě nejsou dostatečně 
inteligentní; alternativy pro střídání 
různých druhů dopravy nejsou vždy 
lákavé; smrtelné úrazy na silnicích v Unii 
zůstávají na dramaticky vysoké úrovni 
s 34 000 případů ročně; občané a podniky 
očekávají, že dopravní systém bude 
bezpečný a zabezpečený. Specifické výzvy 
pro udržitelnost dopravy představuje 
městský kontext.

Odvětví dopravy je jedním z hlavních 
původců skleníkových plynů a vytváří až 
čtvrtinu všech emisí. Doprava je z 96 % 
závislá na fosilních palivech. Současně 
jsou rostoucím problémem dopravní zácpy; 
systémy ještě nejsou dostatečně 
inteligentní; alternativy pro střídání 
různých druhů dopravy nejsou vždy 
lákavé; smrtelné úrazy na silnicích v Unii 
zůstávají na dramaticky vysoké úrovni 
s 34 000 případů ročně; řadu specifických 
problémů vyvolává významný nárůst 
letecké dopravy.  Občané a podniky 
očekávají, že dopravní systém bude 
bezpečný a spolehlivý. Specifické výzvy 
pro udržitelnost dopravy představuje 
městský kontext. Je důležité snížit dopad 
dopravy na životní prostředí zaváděním 
cílených technologických zlepšení, ovšem 
s přihlédnutím k tomu, že každý druh 
dopravy čelí odlišným problémům a má 
různě dlouhé cykly technologické 
integrace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1561
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odvětví dopravy je jedním z hlavních 
původců skleníkových plynů a vytváří až 
čtvrtinu všech emisí. Doprava je z 96 % 
závislá na fosilních palivech. Současně 
jsou rostoucím problémem dopravní zácpy; 
systémy ještě nejsou dostatečně 
inteligentní; alternativy pro střídání 
různých druhů dopravy nejsou vždy 
lákavé; smrtelné úrazy na silnicích v Unii 
zůstávají na dramaticky vysoké úrovni 
s 34 000 případů ročně; občané a podniky 
očekávají, že dopravní systém bude 
bezpečný a zabezpečený. Specifické výzvy 
pro udržitelnost dopravy představuje 
městský kontext.

Odvětví dopravy je jedním z hlavních 
původců skleníkových plynů a vytváří až 
čtvrtinu všech emisí. Doprava je z 96 % 
závislá na fosilních palivech. Současně 
jsou rostoucím problémem dopravní zácpy; 
jejich dopad na zdraví prostřednictvím 
emisí částic, plynů a hluku a nedostatku 
pohybu dosáhl značných rozměrů,
systémy ještě nejsou dostatečně 
inteligentní; je třeba hledat intermodální 
řešení a přejít k udržitelnějším způsobům 
dopravy; smrtelné úrazy na silnicích v Unii 
zůstávají na dramaticky vysoké úrovni s 34 
000 případů ročně; občané a podniky 
očekávají, že dopravní systém a systém 
mobility budou bezpečné a spolehlivé. 
Specifické výzvy pro udržitelnost dopravy 
představuje městský kontext.

Or. en

Pozměňovací návrh 1562
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Očekávané tempo růstu dopravy by za 
několik desetiletí dovedlo evropskou 
dopravu ke kolapsu a vedlo k neúnosným 
ekonomickým nákladům a společenským 
dopadům. Podle předpovědí se počet 
osobokilometrů během následujících 

vypouští se
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40 let zdvojnásobí a u cestování leteckou 
dopravou bude růst ještě dvakrát rychleji. 
Emise CO2 by se do roku 2050 zvýšily 
o 35 %. Náklady způsobené dopravními 
zácpami by vzrostly přibližně o 50 %, na 
téměř 200 miliard EUR za rok. Externí 
náklady na nehody by se ve srovnání 
s rokem 2005 zvýšily přibližně 
o 60 miliard EUR.

Or. en

Odůvodnění

O jaké zdroje údajů se tato tvrzení opírají?

Pozměňovací návrh 1563
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Očekávané tempo růstu dopravy by za 
několik desetiletí dovedlo evropskou 
dopravu ke kolapsu a vedlo k neúnosným 
ekonomickým nákladům a společenským 
dopadům. Podle předpovědí se počet 
osobokilometrů během následujících 
40 let zdvojnásobí a u cestování leteckou 
dopravou bude růst ještě dvakrát rychleji. 
Emise CO2 by se do roku 2050 zvýšily 
o 35 %. Náklady způsobené dopravními 
zácpami by vzrostly přibližně o 50 %, na 
téměř 200 miliard EUR za rok. Externí 
náklady na nehody by se ve srovnání 
s rokem 2005 zvýšily přibližně 
o 60 miliard EUR.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells



PE492.790v01-00 8/157 AM\907850CS.doc

CS

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Očekávané tempo růstu dopravy by za 
několik desetiletí dovedlo evropskou 
dopravu ke kolapsu a vedlo k neúnosným 
ekonomickým nákladům a společenským 
dopadům. Podle předpovědí se počet 
osobokilometrů během následujících 40 let 
zdvojnásobí a u cestování leteckou 
dopravou bude růst ještě dvakrát rychleji. 
Emise CO2 by se do roku 2050 zvýšily 
o 35 %. Náklady způsobené dopravními 
zácpami by vzrostly přibližně o 50 %, na 
téměř 200 miliard EUR za rok. Externí 
náklady na nehody by se ve srovnání 
s rokem 2005 zvýšily přibližně 
o 60 miliard EUR.

Očekávané tempo růstu dopravy by za 
několik desetiletí dovedlo evropskou 
dopravu ke kolapsu a vedlo k neúnosným 
ekonomickým nákladům a společenským 
dopadům. Podle předpovědí se počet 
kilometrů na osobu během následujících 40 
let zdvojnásobí a u cestování leteckou
dopravou bude růst ještě dvakrát rychleji. 
Emise CO2 by se do roku 2050 zvýšily 
o 35 %. Náklady způsobené dopravními 
zácpami by vzrostly přibližně o 50 %, na 
téměř 200 miliard EUR za rok. Externí 
náklady na nehody by se ve srovnání 
s rokem 2005 zvýšily přibližně 
o 60 miliard EUR. Je důležité snížit tento 
dopad prostřednictvím technologických 
zlepšení a hospodářských a legislativních 
rámců, které by usnadňovaly zavádění 
nových technologií a infrastruktury, 
a prostřednictvím širšího uplatňování 
behaviorálních věd, které umožňují 
pochopit, jakým způsobem si volíme 
způsob cestování, s přihlédnutím k tomu, 
že každý druh dopravy čelí jiným 
problémům a má různě dlouhé cykly 
technologické integrace.

Or. en

Pozměňovací návrh 1565
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Očekávané tempo růstu dopravy by za 
několik desetiletí dovedlo evropskou 

Očekávané tempo růstu dopravy a mobility 
by za několik desetiletí dovedlo evropskou 
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dopravu ke kolapsu a vedlo k neúnosným 
ekonomickým nákladům a společenským 
dopadům. Podle předpovědí se počet 
osobokilometrů během následujících 40 let 
zdvojnásobí a u cestování leteckou 
dopravou bude růst ještě dvakrát rychleji. 
Emise CO2 by se do roku 2050 zvýšily 
o 35 %. Náklady způsobené dopravními 
zácpami by vzrostly přibližně o 50 %, na 
téměř 200 miliard EUR za rok. Externí 
náklady na nehody by se ve srovnání 
s rokem 2005 zvýšily přibližně 
o 60 miliard EUR.

dopravu ke kolapsu a vedlo k neúnosným 
ekonomickým nákladům a společenským 
a environmentálním dopadům. Bude-li 
dosavadní vývoj v budoucnosti 
pokračovat, podle předpovědí se počet 
kilometrů na osobu a na tunu během 
následujících 40 let zdvojnásobí 
a u cestování leteckou dopravou bude růst 
ještě dvakrát rychleji. Emise CO2 by se do 
roku 2050 zvýšily o 35 %. Náklady 
způsobené dopravními zácpami by vzrostly 
přibližně o 50 %, na téměř 200 miliard 
EUR za rok. Externí náklady na nehody by 
se ve srovnání s rokem 2005 zvýšily 
přibližně o 60 miliard EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 1566
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Problémy jako znečištění, dopravní zácpy, 
bezpečnost a zabezpečení jsou společné 
v celé Unii a vyžadují celoevropskou 
reakci založenou na spolupráci. Urychlení 
vývoje a zavádění nových technologií 
a inovačních řešení pro vozidla, 
infrastruktury a řízení dopravy bude 
klíčovým předpokladem pro dosažení 
čistšího a efektivnějšího dopravního 
systému v Evropě, pro realizaci výsledků 
nutných ke zmírnění změny klimatu 
a zvýšení účinnosti využívání zdrojů a pro 
zachování vedoucího postavení Evropy na 
světových trzích s dopravními produkty 
a službami. Těchto cílů nelze dosáhnout 
pouze prostřednictvím rozdrobených 
činností jednotlivých států.

Problémy jako znečištění, zdraví, dopravní 
zácpy, bezpečnost a spolehlivost jsou 
společné v celé Unii a vyžadují 
celoevropskou reakci založenou na 
spolupráci. Urychlení vývoje a zavádění 
nových technologií a inovačních řešení pro 
(méně početná, lehčí, menší 
a inteligentnější) vozidla, lepší využívání 
kapacity stávající infrastruktury, výraznější
a inteligentnější interakci mezi vozidly 
a infrastrukturou, ekologičtější logistiku 
a řízení mobility bude klíčovým 
předpokladem pro dosažení čistšího 
a efektivnějšího dopravního systému 
v Evropě, pro realizaci výsledků nutných 
ke zmírnění změny klimatu a zvýšení 
účinnosti využívání zdrojů a pro zachování 
vedoucího postavení Evropy na světových 
trzích s produkty a službami souvisejícími 
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s dopravou a mobilitou Těchto cílů nelze 
dosáhnout pouze prostřednictvím 
rozdrobených činností jednotlivých států.

Or. en

Pozměňovací návrh 1567
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Problémy jako znečištění, dopravní zácpy, 
bezpečnost a zabezpečení jsou společné 
v celé Unii a vyžadují celoevropskou 
reakci založenou na spolupráci. Urychlení 
vývoje a zavádění nových technologií 
a inovačních řešení pro vozidla, 
infrastruktury a řízení dopravy bude 
klíčovým předpokladem pro dosažení 
čistšího a efektivnějšího dopravního 
systému v Evropě, pro realizaci výsledků 
nutných ke zmírnění změny klimatu 
a zvýšení účinnosti využívání zdrojů a pro 
zachování vedoucího postavení Evropy na 
světových trzích s dopravními produkty 
a službami. Těchto cílů nelze dosáhnout 
pouze prostřednictvím rozdrobených 
činností jednotlivých států.

Problémy jako znečištění, dopravní zácpy, 
bezpečnost a spolehlivost jsou společné 
v celé Unii a vyžadují celoevropskou 
reakci založenou na spolupráci. Urychlení 
vývoje a zavádění nových technologií 
a inovativních řešení pro vozidla, 
infrastruktury a řízení dopravy bude 
klíčovým předpokladem pro dosažení 
čistšího, bezpečnějšího, spolehlivějšího 
a efektivnějšího intermodálního 
a multimodálního dopravního systému 
v Evropě, pro realizaci výsledků nutných 
ke zmírnění změny klimatu a zvýšení 
účinnosti využívání zdrojů a pro zachování 
vedoucího postavení Evropy na světových 
trzích s dopravními produkty a službami. 
Těchto cílů nelze dosáhnout pouze 
prostřednictvím rozdrobených činností 
jednotlivých států.

Or. en

Pozměňovací návrh 1568
Henri Weber

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Problémy jako znečištění, dopravní zácpy, 
bezpečnost a zabezpečení jsou společné 
v celé Unii a vyžadují celoevropskou 
reakci založenou na spolupráci. Urychlení 
vývoje a zavádění nových technologií 
a inovačních řešení pro vozidla, 
infrastruktury a řízení dopravy bude 
klíčovým předpokladem pro dosažení 
čistšího a efektivnějšího dopravního 
systému v Evropě, pro realizaci výsledků 
nutných ke zmírnění změny klimatu 
a zvýšení účinnosti využívání zdrojů a pro 
zachování vedoucího postavení Evropy na 
světových trzích s dopravními produkty 
a službami.  Těchto cílů nelze dosáhnout 
pouze prostřednictvím rozdrobených 
činností jednotlivých států.

Problémy jako znečištění, dopravní zácpy, 
bezpečnost a spolehlivost jsou společné 
v celé Unii a vyžadují celoevropskou 
reakci založenou na spolupráci. Urychlení 
vývoje a zavádění nových technologií 
a inovačních řešení pro vozidla, 
infrastruktury a řízení dopravy bude 
klíčovým předpokladem pro dosažení 
čistšího, bezpečného, dostupného 
a efektivního dopravního systému 
v Evropě, pro realizaci výsledků nutných 
ke zmírnění změny klimatu a zvýšení 
účinnosti využívání zdrojů a pro zachování 
vedoucího postavení Evropy na světových 
trzích s dopravními produkty a službami. 
Těchto cílů nelze dosáhnout pouze 
prostřednictvím rozdrobených činností 
jednotlivých států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1569
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 – podbod 4.2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Problémy jako znečištění, dopravní zácpy, 
bezpečnost a zabezpečení jsou společné 
v celé Unii a vyžadují celoevropskou 
reakci založenou na spolupráci. Urychlení 
vývoje a zavádění nových technologií 
a inovačních řešení pro vozidla, 
infrastruktury a řízení dopravy bude 
klíčovým předpokladem pro dosažení 
čistšího a efektivnějšího dopravního 
systému v Evropě, pro realizaci výsledků 
nutných ke zmírnění změny klimatu 
a zvýšení účinnosti využívání zdrojů a pro 
zachování vedoucího postavení Evropy na 

Problémy jako znečištění, dopravní zácpy, 
bezpečnost a spolehlivost jsou společné 
v celé Unii a vyžadují celoevropskou 
reakci založenou na spolupráci. Urychlení 
vývoje a zavádění nových technologií 
a inovačních řešení pro vozidla, 
infrastruktury a řízení dopravy, které jsou 
nezbytné a dostatečné pro dosažení 
čistšího a efektivnějšího dopravního 
systému v Evropě, pro realizaci výsledků 
nutných ke zmírnění změny klimatu 
a zvýšení účinnosti využívání zdrojů a pro 
zachování vedoucího postavení Evropy na 
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světových trzích s dopravními produkty 
a službami. Těchto cílů nelze dosáhnout 
pouze prostřednictvím rozdrobených 
činností jednotlivých států.

světových trzích s dopravními produkty 
a službami. Těchto cílů nelze dosáhnout 
pouze prostřednictvím rozdrobených 
činností jednotlivých států.

Or. en

Pozměňovací návrh 1570
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Problémy jako znečištění, dopravní zácpy, 
bezpečnost a zabezpečení jsou společné 
v celé Unii a vyžadují celoevropskou 
reakci založenou na spolupráci. Urychlení 
vývoje a zavádění nových technologií 
a inovačních řešení pro vozidla, 
infrastruktury a řízení dopravy bude 
klíčovým předpokladem pro dosažení 
čistšího a efektivnějšího dopravního 
systému v Evropě, pro realizaci výsledků 
nutných ke zmírnění změny klimatu 
a zvýšení účinnosti využívání zdrojů a pro 
zachování vedoucího postavení Evropy na 
světových trzích s dopravními produkty 
a službami.  Těchto cílů nelze dosáhnout 
pouze prostřednictvím rozdrobených 
činností jednotlivých států.

Problémy jako znečištění, dopravní zácpy, 
bezpečnost a spolehlivost jsou společné 
v celé Unii a vyžadují celoevropskou 
reakci založenou na spolupráci. Urychlení 
vývoje a zavádění nových technologií 
a inovačních řešení pro vozidla, 
infrastruktury a řízení dopravy bude 
klíčovým předpokladem pro dosažení 
čistšího, bezpečného, dostupného 
a efektivnějšího dopravního systému 
v Evropě, pro realizaci výsledků nutných 
ke zmírnění změny klimatu a zvýšení 
účinnosti využívání zdrojů a pro zachování 
vedoucího postavení Evropy na světových 
trzích s dopravními produkty a službami. 
Těchto cílů nelze dosáhnout pouze 
prostřednictvím rozdrobených činností 
jednotlivých států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Problémy jako znečištění, dopravní zácpy, 
bezpečnost a zabezpečení jsou společné 
v celé Unii a vyžadují celoevropskou 
reakci založenou na spolupráci. Urychlení 
vývoje a zavádění nových technologií 
a inovačních řešení pro vozidla, 
infrastruktury a řízení dopravy bude 
klíčovým předpokladem pro dosažení 
čistšího a efektivnějšího dopravního 
systému v Evropě, pro realizaci výsledků 
nutných ke zmírnění změny klimatu 
a zvýšení účinnosti využívání zdrojů a pro 
zachování vedoucího postavení Evropy na 
světových trzích s dopravními produkty 
a službami. Těchto cílů nelze dosáhnout 
pouze prostřednictvím rozdrobených 
činností jednotlivých států.

Problémy jako znečištění, dopravní zácpy, 
cenová dostupnost, bezpečnost a 
spolehlivost jsou společné v celé Unii 
a vyžadují celoevropskou reakci založenou 
na spolupráci. Urychlení vývoje a zavádění 
nových technologií a inovačních řešení pro 
vozidla, infrastruktury a řízení dopravy 
bude klíčovým předpokladem pro dosažení 
čistšího a efektivnějšího dopravního 
systému v Evropě, pro realizaci výsledků 
nutných ke zmírnění změny klimatu 
a zvýšení účinnosti využívání zdrojů a pro 
zachování vedoucího postavení Evropy na 
světových trzích s dopravními produkty 
a službami. Těchto cílů nelze dosáhnout 
pouze prostřednictvím rozdrobených 
činností jednotlivých států.

Or. en

Pozměňovací návrh 1572
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování výzkumu a inovací v oblasti 
dopravy na úrovni Unie doplní činnosti 
členských států tak, že se zaměří na 
činnosti se zřejmou evropskou přidanou 
hodnotou. To znamená, že se bude klást 
důraz na prioritní oblasti, které odpovídají 
cílům evropské politiky, kde je třeba 
kritické míry úsilí, kde je třeba usilovat 
o interoperabilní dopravní řešení pro celou 
Evropu nebo kde může nadnárodní spojení 
úsilí snížit rizika investic do výzkumu, 
zavádět nové společné normy a zkrátit 
dobu potřebnou k uvádění výsledků 
výzkumu na trh.

Financování výzkumu a inovací v oblasti 
dopravy na úrovni Unie doplní činnosti 
členských států tak, že se zaměří na 
činnosti se zřejmou evropskou přidanou 
hodnotou. To znamená, že se bude klást 
důraz na prioritní oblasti, které odpovídají 
cílům evropské politiky, kde je třeba 
kritické míry úsilí, kde je třeba usilovat o 
interoperabilní a intermodální integrované 
dopravní řešení pro celou Evropu nebo kde 
může nadnárodní spojení úsilí snížit rizika 
investic do výzkumu, zavádět nové 
společné normy a zkrátit dobu potřebnou 
k uvádění výsledků výzkumu na trh.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1573
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.2 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné a inovační činnosti zahrnují 
širokou škálu iniciativ, které pokrývají celý 
inovační řetězec. Několik činností je 
konkrétně určeno na pomoc při uvádění 
výsledků na trh: programový přístup 
k výzkumu a inovacím, demonstrační 
projekty, akce pro uvádění produktů na trh 
a podpora normalizace, regulace a 
inovativní strategie zadávání zakázek, to 
vše slouží tomuto cíli. Navíc využití účasti 
a odborných znalostí zúčastněných stran 
pomůže překonat mezeru mezi výsledky 
výzkumu a jejich zavedením do 
dopravního odvětví.

Výzkumné a inovační činnosti zahrnují 
širokou škálu iniciativ, které pokrývají celý 
inovační řetězec. Několik činností je 
konkrétně určeno na pomoc při uvádění 
výsledků na trh: programový přístup 
k výzkumu a inovacím, demonstrační 
projekty, akce pro uvádění produktů na trh 
a podpora normalizace, regulace a 
inovativní strategie zadávání zakázek, to 
vše slouží tomuto cíli. Navíc využití účasti 
a odborných znalostí zúčastněných stran 
pomůže překonat mezeru mezi výsledky 
výzkumu a jejich zavedením do 
dopravního odvětví. Je třeba náležitě řešit 
specifické problémy a zvláštní rysy 
každého druhu dopravy (zejména letectví), 
jakými jsou například odlišné cykly 
technologické integrace. Zároveň je třeba 
podporovat vzájemné využívání koncepcí 
a technologií různých druhů dopravy. 
Mělo by být dosaženo rovnováhy mezi 
dlouhodobým a soustavným výzkumem 
a inovacemi a potřebou pružnosti a reakce 
na naléhavé potřeby a dané možnosti.

Or. en

Odůvodnění

V některých odvětvích má řízení technologických procesů a konkurenceschopnost zásadní 
význam vzhledem ke složitosti výrobků, jakož i k neobyčejně dlouhým cyklům výzkumu a 
vývoje. V návrhu je proto třeba dosáhnout rovnováhy, a sice ve prospěch modálního přístupu 
v každém dopravním odvětví. 
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Pozměňovací návrh 1574
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 – podbod 4.2 – pododstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investování do výzkumu a inovací 
zaměřených na ekologičtější, 
inteligentnější a integrovanější dopravní 
systém významně přispěje k naplnění cílů 
strategie Evropa 2020 v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a cílů stěžejní 
iniciativy Unie inovací. Činnosti budou 
podporovat provádění bílé knihy o dopravě 
zaměřené na jednotný evropský dopravní 
prostor. Rovněž přispějí k politickým 
cílům uvedeným ve stěžejních iniciativách 
„Evropa účinněji využívající zdroje“, 
„Průmyslová politika pro éru globalizace“ 
a „Digitální agenda pro Evropu“.

Investování do výzkumu a inovací 
zaměřených na ekologičtější, 
inteligentnější a plně integrovaný dopravní 
systém významně přispěje k naplnění cílů 
strategie Evropa 2020 v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a cílů stěžejní 
iniciativy Unie inovací. Činnosti budou 
podporovat provádění bílé knihy o dopravě 
zaměřené na jednotný evropský dopravní 
prostor. Rovněž přispějí k politickým 
cílům uvedeným ve stěžejních iniciativách 
„Evropa účinněji využívající zdroje“, 
„Průmyslová politika pro éru globalizace“ 
a „Digitální agenda pro Evropu“.

Or. en

Pozměňovací návrh 1575
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.3. Hlavní rysy činností 4.3. Hlavní rysy činností

Činnosti budou organizovány tak, aby 
odpovídajícím způsobem umožňovaly 
přistupovat k dopravě integrovaným 
způsobem a současně s ohledem na 
specifika každého druhu dopravy. 
Dlouhodobá perspektiva a návaznost jsou 
zásadní pro zajištění evropského přínosu 
a pro zohlednění řady zvláštních rysů 
každého druhu dopravy. Tento výzkum se 
řídí co nejvíce strategickými výzkumnými 
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programy evropských technologických 
platforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1576
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je omezit dopad dopravy na 
klima a životní prostředí na minimum 
zlepšením její účinnosti ve využívání 
přírodních zdrojů a snížením její závislosti 
na fosilních palivech.

Záměrem je omezit dopad dopravy na 
klima a životní prostředí na minimum 
zlepšením její účinnosti ve využívání 
přírodních zdrojů a snížením její závislosti 
na fosilních palivech. Aby se zvýšila 
efektivita nákladů, je třeba věnovat 
v každém druhu dopravy pozornost 
údržbě, opravám, dovybavení a recyklaci. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je omezit dopad dopravy na 
klima a životní prostředí na minimum 
zlepšením její účinnosti ve využívání 
přírodních zdrojů a snížením její závislosti 
na fosilních palivech.

Záměrem je omezit dopad dopravy na 
klima a životní prostředí na minimum 
zlepšením její účinnosti ve využívání 
přírodních zdrojů a snížením emisí 
skleníkových plynů pocházejících 
z dopravy.

Or. fr

Odůvodnění

Používání alternativních paliv, jako je zkapalněný zemní plyn (LNG) a stlačený zemní plyn 
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(CNG), může významně snížit emise skleníkových plynů v odvětví dopravy. Horizont 2020 by 
měl proto přispívat k rozvoji a zdokonalování těchto technologií.

Pozměňovací návrh 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je omezit dopad dopravy na 
klima a životní prostředí na minimum 
zlepšením její účinnosti ve využívání 
přírodních zdrojů a snížením její závislosti
na fosilních palivech.

Záměrem je omezit dopad dopravy na 
klima a životní prostředí na minimum 
zlepšením její účinnosti ve využívání 
přírodních zdrojů a snížením emisí CO2
v dopravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1579
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je omezit dopad dopravy na 
klima a životní prostředí na minimum 
zlepšením její účinnosti ve využívání 
přírodních zdrojů a snížením její závislosti 
na fosilních palivech.

Záměrem je omezit dopad dopravy na 
klima a životní prostředí na minimum 
zlepšením její účinnosti ve využívání 
přírodních zdrojů a snížením její závislosti 
na fosilních palivech nebo snížením emisí 
skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1580
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. a – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů 
a zlepšení účinnosti vozidel, urychlení 
vývoje a uvádění na trh nové generace 
elektrických a jiných vozidel s nízkými
nebo nulovými emisemi včetně 
prostřednictvím průlomových změn 
u motorů, baterií a infrastruktury, na 
prozkoumání a využití možností 
alternativních paliv a inovativních 
a účinnějších pohonných systémů včetně 
palivové infrastruktury, na optimalizaci
využití infrastruktur prostřednictvím 
inteligentních dopravních systémů 
a inteligentního zařízení a na větší 
využívání řízení poptávky a veřejné 
a bezmotorové dopravy, zejména 
v městských oblastech.

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů, snížení 
hlučnosti a zlepšení účinnosti vozidel, 
urychlení vývoje a uvádění na trh nové 
generace elektrických a jiných vozidel 
s nízkými nebo nulovými emisemi včetně 
prostřednictvím průlomových změn 
u motorů, baterií a infrastruktury, na 
prozkoumání a využití možností 
alternativních paliv a inovativních 
a účinnějších pohonných systémů včetně 
palivové infrastruktury. Pokud jde 
o letectví, měl by se rozvoj prioritně 
zaměřit na moderní konfigurace letadel, 
vysokorychlostní rotorová letadla 
a technologie umožňující dosáhnout 
dílčích změn ke zlepšení energetické 
účinnosti. V tomto smyslu by měl být 
zajištěn soulad mezi cílem „inteligentní, 
ekologická a integrovaná doprava“ a 
cílem „bezpečná, čistá a účinná energie“; 
druhý z těchto cílů by měl být využit pro 
financování výzkumu v oblasti 
alternativních leteckých paliv. využití 
infrastruktur by mělo být optimalizováno 
prostřednictvím inteligentních dopravních 
systémů a inteligentního zařízení. Obdobně 
by měl být optimalizován palubní systém 
pro hospodaření s energií širším 
využíváním elektrických leteckých 
systémů a odpovídajícího vybavení. Mělo 
by se více využívat řízení poptávky 
a veřejné a bezmotorové dopravy, zejména 
v městských oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1581
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 – podbod 4.3 – písm. a – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů 
a zlepšení účinnosti vozidel, urychlení 
vývoje a uvádění na trh nové generace 
elektrických a jiných vozidel s nízkými 
nebo nulovými emisemi včetně
prostřednictvím průlomových změn 
u motorů, baterií a infrastruktury, na
prozkoumání a využití možností 
alternativních paliv a inovativních 
a účinnějších pohonných systémů včetně 
palivové infrastruktury, na optimalizaci
využití infrastruktur prostřednictvím 
inteligentních dopravních systémů 
a inteligentního zařízení a na větší
využívání řízení poptávky a veřejné 
a bezmotorové dopravy, zejména 
v městských oblastech.

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů a 
zlepšení účinnosti vozidel prostřednictvím:

– urychlení vývoje a uvádění na trh nové 
generace ekologicky čistých vozidel 
(elektrických a jiných vozidel s nízkými 
nebo nulovými emisemi), například
prostřednictvím průlomových změn 
u motorů, baterií a infrastruktury,

– prozkoumání a využití možností 
alternativních paliv a inovativních 
a účinnějších pohonných systémů včetně 
palivové infrastruktury,

– optimalizace využití infrastruktur 
prostřednictvím inteligentních dopravních 
systémů a inteligentního zařízení,
– většího využívání řízení poptávky 
a veřejné a bezmotorové dopravy, zejména 
v městských oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1582
Oreste Rossi
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů 
a zlepšení účinnosti vozidel, urychlení 
vývoje a uvádění na trh nové generace 
elektrických a jiných vozidel s nízkými 
nebo nulovými emisemi včetně
prostřednictvím průlomových změn 
u motorů, baterií a infrastruktury, na 
prozkoumání a využití možností 
alternativních paliv a inovativních 
a účinnějších pohonných systémů včetně 
palivové infrastruktury, na optimalizaci 
využití infrastruktur prostřednictvím 
inteligentních dopravních systémů 
a inteligentního zařízení a na větší 
využívání řízení poptávky a veřejné 
a bezmotorové dopravy, zejména 
v městských oblastech.

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů 
a zlepšení účinnosti vozidel, urychlení 
vývoje a uvádění na trh nové generace 
vozidel s nízkými emisemi prodávaných za 
konkurenceschopné ceny, například
prostřednictvím průlomových změn 
u motorů, baterií a infrastruktury, na 
prozkoumání a využití možností 
alternativních paliv a inovativních 
a účinnějších pohonných systémů včetně 
palivové infrastruktury, na optimalizaci 
využití infrastruktur prostřednictvím 
inteligentních dopravních systémů 
a inteligentního zařízení a na větší 
využívání řízení poptávky a veřejné 
a bezmotorové dopravy, zejména 
v městských oblastech.

Or. it

Pozměňovací návrh 1583
Henri Weber

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů 
a zlepšení účinnosti vozidel, urychlení 
vývoje a uvádění na trh nové generace 
elektrických a jiných vozidel s nízkými 
nebo nulovými emisemi včetně
prostřednictvím průlomových změn 
u motorů, baterií a infrastruktury, na 
prozkoumání a využití možností 
alternativních paliv a inovativních 
a účinnějších pohonných systémů včetně 
palivové infrastruktury, na optimalizaci 

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů 
a zlepšení účinnosti vozidel, urychlení 
vývoje a uvádění na trh nové generace 
elektrických a jiných vozidel s nízkými 
nebo nulovými emisemi, například
prostřednictvím průlomových změn 
u motorů, baterií a infrastruktury, na 
prozkoumání a využití možností 
alternativních paliv a inovativních 
a účinnějších pohonných systémů včetně 
palivové infrastruktury, na optimalizaci 



AM\907850CS.doc 21/157 PE492.790v01-00

CS

využití infrastruktur prostřednictvím 
inteligentních dopravních systémů 
a inteligentního zařízení a na větší 
využívání řízení poptávky a veřejné 
a bezmotorové dopravy, zejména 
v městských oblastech.

využití infrastruktur prostřednictvím 
inteligentních dopravních systémů 
a inteligentního zařízení, na větší využívání 
řízení poptávky a veřejné a bezmotorové 
dopravy, zejména v městských oblastech
a na podporu propojení infrastruktury 
a vozidel za účelem snížení emisí CO2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1584
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů 
a zlepšení účinnosti vozidel, urychlení 
vývoje a uvádění na trh nové generace 
elektrických a jiných vozidel s nízkými 
nebo nulovými emisemi včetně 
prostřednictvím průlomových změn 
u motorů, baterií a infrastruktury, na 
prozkoumání a využití možností 
alternativních paliv a inovativních 
a účinnějších pohonných systémů včetně 
palivové infrastruktury, na optimalizaci 
využití infrastruktur prostřednictvím 
inteligentních dopravních systémů 
a inteligentního zařízení a na větší 
využívání řízení poptávky a veřejné 
a bezmotorové dopravy, zejména 
v městských oblastech.

Činnosti se zaměří na snížení spotřeby 
zdrojů a emisí skleníkových plynů 
a zlepšení účinnosti vozidel, urychlení 
vývoje a uvádění na trh nové generace 
elektrických, vodíkových a jiných vozidel
s nízkými nebo nulovými emisemi včetně 
prostřednictvím průlomových změn 
u motorů, baterií, palivových článků apod.
a infrastruktury, na prozkoumání a využití 
možností alternativních paliv 
a inovativních a účinnějších pohonných 
systémů včetně palivové infrastruktury, na 
optimalizaci využití infrastruktur 
prostřednictvím inteligentních dopravních 
systémů a inteligentního zařízení a na větší 
využívání řízení poptávky a veřejné 
a bezmotorové dopravy, zejména 
v městských oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1585
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. b – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Lepší mobilita, méně dopravních zácp, 
větší bezpečnost a ochrana

b) Lepší mobilita a přístupnost, méně 
dopravních zácp, větší bezpečnost 
a spolehlivost

Or. en

Pozměňovací návrh 1586
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je sladit narůstající potřeby 
mobility s větší plynulostí dopravy 
prostřednictvím inovativních řešení pro 
bezproblémové, bezpečné, zabezpečené
a silné dopravní systémy podporující 
začlenění.

Záměrem je sladit narůstající potřeby 
mobility s větší plynulostí dopravy 
prostřednictvím inovativních řešení pro 
bezproblémové, bezpečné, zdravé, 
spolehlivé a silné dopravní systémy 
podporující začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1587
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na omezení dopravních 
zácp, zlepšení přístupnosti a uspokojení 
potřeb uživatelů podporou integrované 
dopravy „z domu do domu“ a logistiky, na 
podporu intermodality a zavádění 
inteligentních řešení v oblasti plánování 
a řízení a na razantní snížení výskytu 
nehod a dopadu bezpečnostních hrozeb.

Činnosti se zaměří na omezení dopravních 
zácp, zlepšení kvality života a přístupnosti 
a uspokojení potřeb uživatelů podporou 
integrované dopravní logistiky „z domu do 
domu“ a řízení mobility, na podporu změny 
způsobu dopravy a intermodality 
a zavádění inteligentních řešení v oblasti 
plánování a řízení a na razantní snížení 
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výskytu nehod a dopadu bezpečnostních 
hrozeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na omezení dopravních 
zácp, zlepšení přístupnosti a uspokojení 
potřeb uživatelů podporou integrované 
dopravy „z domu do domu“ a logistiky, na 
podporu intermodality a zavádění 
inteligentních řešení v oblasti plánování 
a řízení a na razantní snížení výskytu 
nehod a dopadu bezpečnostních hrozeb.

Činnosti se zaměří na omezení dopravních 
zácp, zlepšení přístupnosti a uspokojení 
potřeb uživatelů podporou integrované 
dopravy „z domu do domu“ a logistiky, na 
podporu intermodality a multimodální 
dopravy a zavádění elektronického prodeje 
jízdenek, inteligentních řešení 
v oblasti plánování a řízení a na razantní 
snížení výskytu nehod, ztráty pracovních 
hodin přepočtených na osobu v důsledku 
zpoždění a zrušených spojů a dopadu 
bezpečnostních hrozeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 1589
Henri Weber

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na omezení dopravních 
zácp, zlepšení přístupnosti a uspokojení 
potřeb uživatelů podporou integrované 
dopravy „z domu do domu“ a logistiky, na 
podporu intermodality a zavádění 
inteligentních řešení v oblasti plánování 
a řízení a na razantní snížení výskytu 
nehod a dopadu bezpečnostních hrozeb.

Činnosti se zaměří na omezení dopravních 
zácp, zlepšení přístupnosti a uspokojení 
potřeb uživatelů podporou integrované 
dopravy „z domu do domu“ a logistiky, na 
podporu intermodality a zavádění 
inteligentních řešení v oblasti plánování 
a řízení a na razantní snížení výskytu 
nehod a dopadu bezpečnostních hrozeb, 
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zejména prostřednictvím propojení vozidel 
s infrastrukturou a jejich globálního 
řízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1590
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na omezení dopravních 
zácp, zlepšení přístupnosti a uspokojení 
potřeb uživatelů podporou integrované 
dopravy „z domu do domu“ a logistiky, na 
podporu intermodality a zavádění 
inteligentních řešení v oblasti plánování 
a řízení a na razantní snížení výskytu 
nehod a dopadu bezpečnostních hrozeb.

Činnosti se zaměří na omezení dopravních 
zácp, zlepšení přístupnosti a uspokojení 
potřeb uživatelů podporou integrované 
dopravy „z domu do domu“ a logistiky, na 
podporu intermodality a zavádění 
inteligentních řešení v oblasti plánování 
a řízení a na razantní snížení výskytu 
nehod a dopadu bezpečnostních hrozeb
(bezpečnost a globální řízení propojených 
vozidel).

Or. fr

Pozměňovací návrh 1591
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. c – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je posílit konkurenceschopnost 
a výkonnost evropských dopravních 
výrobních odvětví a souvisejících služeb.

Záměrem je posílit konkurenceschopnost a 
výkonnost evropských dopravních 
výrobních odvětví a souvisejících služeb, 
aby byl budoucí celosvětový trh nejen 
slibný, ale i vysoce konkurenceschopný. 
Je třeba věnovat náležitou pozornost 
logistickým procesům, údržbě, opravám, 
dovybavení a recyklaci.
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Aby se omezilo snižování průmyslové 
výroby a nezaměstnanost v Evropě, je 
třeba investovat do odvětví dopravy, 
například do malých a středních podniků, 
protože v tomto odvětví je Evropa stále na 
čelním místě v celosvětovém měřítku. 
Vedoucí pozice v technologické oblasti se 
stává celosvětově nejvýznamnějším 
znakem konkurenceschopnosti, zejména 
pokud jde o energetickou a hospodářskou 
účinnost a environmentální výkonnost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1592
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. c – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na vývoj nové generace 
inovativních dopravních prostředků 
a přípravu podmínek pro tu následující 
prostřednictvím práce na nových 
konceptech a návrzích, inteligentních 
systémech kontroly a interoperabilních 
normách, účinných výrobních procesech, 
kratších dobách vývoje a snížených 
nákladech na životní cyklus.

Činnosti se zaměří na vývoj nové generace 
inovativních dopravních prostředků 
a přípravu podmínek pro následující 
generaci prostřednictvím práce na nových 
konfiguracích a technologiích, 
konceptech a návrzích, inteligentních 
systémech kontroly a interoperabilních 
normách, účinných výrobních procesech, 
používání moderních materiálů 
a biologických vedlejších produktů, které 
jsou udržitelnější, inovačních 
certifikačních postupů, kratších dob
vývoje a snížených nákladů na životní 
cyklus.

Or. en

Pozměňovací návrh 1593
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 4 – podbod 4.3 – písm. c – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na vývoj nové generace 
inovativních dopravních prostředků 
a přípravu podmínek pro tu následující 
prostřednictvím práce na nových 
konceptech a návrzích, inteligentních 
systémech kontroly a interoperabilních 
normách, účinných výrobních procesech, 
kratších dobách vývoje a snížených 
nákladech na životní cyklus.

Činnosti se zaměří na vývoj nové generace 
inovativních dopravních systémů (včetně 
dopravních prostředků) a přípravu 
podmínek pro tu následující 
prostřednictvím práce na nových 
konceptech a návrzích, inteligentních 
systémech kontroly a interoperabilních 
normách, účinných výrobních procesech, 
kratších dobách vývoje a snížených 
nákladech na životní cyklus.

Or. en

Pozměňovací návrh 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. c – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na vývoj nové generace 
inovativních dopravních prostředků 
a přípravu podmínek pro tu následující 
prostřednictvím práce na nových 
konceptech a návrzích, inteligentních 
systémech kontroly a interoperabilních 
normách, účinných výrobních procesech, 
kratších dobách vývoje a snížených 
nákladech na životní cyklus.

Činnosti se zaměří na vývoj nové generace 
inovativních dopravních prostředků 
a přípravu podmínek pro tu následující 
prostřednictvím práce na nových 
konceptech a návrzích, inteligentních 
systémech kontroly a interoperabilních 
normách, účinných výrobních procesech, 
kratších dobách vývoje a snížených 
nákladech na životní cyklus nebo na 
nových udržitelnějších materiálech nebo 
povrchové úpravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1595
Oreste Rossi
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. c – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na vývoj nové generace 
inovativních dopravních prostředků 
a přípravu podmínek pro tu následující 
prostřednictvím práce na nových 
konceptech a návrzích, inteligentních 
systémech kontroly a interoperabilních 
normách, účinných výrobních procesech, 
kratších dobách vývoje a snížených 
nákladech na životní cyklus.

Činnosti se zaměří na vývoj nové generace 
inovativních dopravních prostředků 
a přípravu podmínek pro tu následující 
prostřednictvím práce na nových 
konceptech a návrzích dostupných za 
konkurenceschopné ceny, inteligentních 
systémech kontroly a interoperabilních 
normách, účinných výrobních procesech, 
kratších dobách vývoje a snížených 
nákladech na životní cyklus.

Or. it

Pozměňovací návrh 1596
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Sociálně-ekonomický výzkum a činnosti 
pro tvorbu politik zaměřené na budoucí 
vývoj

d) Sociálně-ekonomický a behaviorální 
výzkum a činnosti pro tvorbu politik 
zaměřené na budoucí vývoj

Or. en

Pozměňovací návrh 1597
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. d – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpořit zlepšení tvorby 
politik, které je nezbytné pro prosazování 

Záměrem je podpořit zlepšení tvorby 
politik, které je nezbytné pro prosazování 
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inovací a řešení problémů týkajících se 
dopravy a společenských potřeb, které s ní 
souvisejí.

inovací a řešení problémů týkajících se 
dopravy a mobility a společenských 
a individuálních potřeb, které s ní 
souvisejí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 4 – podbod 4.3 – písm. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na lepší pochopení 
sociálně-ekonomických trendů a vyhlídek 
souvisejících s dopravou a na poskytnutí 
údajů a analýz založených na důkazech 
tvůrcům politik.

Činnosti se zaměří na lepší pochopení 
sociálně-ekonomických trendů a vyhlídek 
souvisejících s dopravou a na poskytnutí 
údajů a analýz založených na důkazech 
a šířených prostřednictvím Střediska 
Evropské komise pro znalosti o dopravním 
výzkumu tvůrcům politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 1599
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů, 
ochrana životního prostředí, ochrana 
kulturního dědictví a suroviny

Or. de

Pozměňovací návrh 1600
Philippe Lamberts
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny

5. Oblast klimatu, životní prostředí, účinné 
využívání zdrojů a suroviny

Or. en

Pozměňovací návrh 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a odolného vůči změně klimatu 
a udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí celosvětové 
populace v rámci udržitelných limitů 
přírodních zdrojů naší planety. Činnosti 
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti 
Evropy a zlepšení životních podmínek, 
přičemž zajistí ekologickou vyváženost 
a udržitelnost při udržení průměrného 
globálního oteplení pod 2 °C a zajištění
toho, aby se ekosystémy a společnost 
mohly přizpůsobit změně klimatu.

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství a společnosti účinně 
využívajících zdroje, včetně vody,
a odolných vůči změně klimatu, ochrany 
životního prostředí a udržitelných dodávek 
surovin a ekosystémových služeb za 
účelem uspokojení potřeb rostoucí 
celosvětové populace v rámci udržitelných
limitů přírodních zdrojů a ekosystémů naší 
planety. Činnosti přispějí ke zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropy, 
zabezpečení surovin a zlepšení životních 
podmínek, přičemž zajistí ekologickou 
vyváženost, odolnost a udržitelnost s cílem 
udržet průměrné globální oteplení pod 
2 °C a zajistit, aby se ekosystémy 
a společnost mohly přizpůsobit změně 
klimatu a dalším změnám životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1602
Philippe Lamberts
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a odolného vůči změně klimatu 
a udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí celosvětové 
populace v rámci udržitelných limitů 
přírodních zdrojů naší planety. Činnosti 
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti 
Evropy a zlepšení životních podmínek, 
přičemž zajistí ekologickou vyváženost 
a udržitelnost při udržení průměrného 
globálního oteplení pod 2 °C a zajištění 
toho, aby se ekosystémy a společnost 
mohly přizpůsobit změně klimatu.

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a odolného vůči změně klimatu, ochrany 
a udržitelného řízení přírodních zdrojů 
a ekosystémů, udržitelných dodávek 
a využívání surovin za účelem uspokojení 
potřeb rostoucí celosvětové populace 
v rámci udržitelných limitů přírodních 
zdrojů naší planety. Činnosti přispějí ke 
zlepšení životních podmínek v Evropě, 
přičemž zajistí ekologickou vyváženost 
a udržitelnost při udržení průměrného 
globálního oteplení pod 2 °C a zajištění 
toho, aby se ekosystémy a společnost 
mohly přizpůsobit změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a odolného vůči změně klimatu 
a udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí celosvětové 
populace v rámci udržitelných limitů 
přírodních zdrojů naší planety. Činnosti 
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti 
Evropy a zlepšení životních podmínek, 
přičemž zajistí ekologickou vyváženost 
a udržitelnost při udržení průměrného 
globálního oteplení pod 2 °C a zajištění 
toho, aby se ekosystémy a společnost 

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství a společnosti účinně 
využívajících zdroje a odolných vůči 
změně klimatu a udržitelných dodávek 
surovin za účelem uspokojení potřeb 
rostoucí celosvětové populace v rámci 
udržitelných limitů přírodních zdrojů naší 
planety. Činnosti přispějí ke zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropy a zlepšení 
životních podmínek, přičemž zajistí 
ekologickou vyváženost a udržitelnost 
s cílem udržet průměrné globální oteplení 
pod 2 °C a zajistit toho, aby se ekosystémy 
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mohly přizpůsobit změně klimatu. a společnost mohly přizpůsobit změně 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1604
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a odolného vůči změně klimatu 
a udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí celosvětové 
populace v rámci udržitelných limitů 
přírodních zdrojů naší planety. Činnosti 
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti 
Evropy a zlepšení životních podmínek, 
přičemž zajistí ekologickou vyváženost 
a udržitelnost při udržení průměrného 
globálního oteplení pod 2 °C a zajištění 
toho, aby se ekosystémy a společnost 
mohly přizpůsobit změně klimatu.

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a odolného vůči změně klimatu 
a udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí celosvětové 
populace v rámci udržitelných limitů 
přírodních pozemních a mořských zdrojů 
naší planety. Činnosti přispějí ke zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropy a zlepšení 
životních podmínek, přičemž zajistí 
ekologickou vyváženost a udržitelnost při 
udržení průměrného globálního oteplení 
pod 2 °C a zajištění toho, aby se 
ekosystémy a společnost mohly přizpůsobit 
změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1605
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a odolného vůči změně klimatu 
a udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí celosvětové 

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství a společnosti účinně 
využívajících zdroje a odolných vůči 
změně klimatu a udržitelných dodávek 
surovin za účelem uspokojení potřeb 
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populace v rámci udržitelných limitů 
přírodních zdrojů naší planety. Činnosti 
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti 
Evropy a zlepšení životních podmínek, 
přičemž zajistí ekologickou vyváženost 
a udržitelnost při udržení průměrného 
globálního oteplení pod 2 °C a zajištění 
toho, aby se ekosystémy a společnost 
mohly přizpůsobit změně klimatu.

rostoucí celosvětové populace v rámci 
udržitelných limitů přírodních zdrojů naší 
planety. Činnosti přispějí ke zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropy a zlepšení 
životních podmínek, přičemž zajistí 
ekologickou vyváženost a udržitelnost při 
udržení průměrného globálního oteplení 
pod 2 °C a zajištění toho, aby se 
ekosystémy a společnost mohly přizpůsobit 
změně klimatu.

Or. it

Pozměňovací návrh 1606
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a odolného vůči změně klimatu 
a udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí celosvětové 
populace v rámci udržitelných limitů 
přírodních zdrojů naší planety. Činnosti 
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti 
Evropy a zlepšení životních podmínek, 
přičemž zajistí ekologickou vyváženost 
a udržitelnost při udržení průměrného 
globálního oteplení pod 2 °C a zajištění 
toho, aby se ekosystémy a společnost 
mohly přizpůsobit změně klimatu.

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a odolného vůči změně klimatu 
a udržitelných dodávek surovin a vody za 
účelem uspokojení potřeb rostoucí 
celosvětové populace v rámci udržitelných 
limitů přírodních zdrojů naší planety. 
Činnosti přispějí ke zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropy a zlepšení 
životních podmínek, přičemž zajistí 
ekologickou vyváženost a udržitelnost při 
udržení průměrného globálního oteplení 
pod 2 °C a zajištění toho, aby se 
ekosystémy a společnost mohly přizpůsobit 
změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1607
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a odolného vůči změně klimatu 
a udržitelných dodávek surovin za účelem 
uspokojení potřeb rostoucí celosvětové 
populace v rámci udržitelných limitů 
přírodních zdrojů naší planety. Činnosti 
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti 
Evropy a zlepšení životních podmínek, 
přičemž zajistí ekologickou vyváženost 
a udržitelnost při udržení průměrného 
globálního oteplení pod 2 °C a zajištění 
toho, aby se ekosystémy a společnost 
mohly přizpůsobit změně klimatu.

Specifickým cílem je dosáhnout 
hospodářství účinně využívajícího zdroje, 
spolehlivého a odolného vůči změně 
klimatu a udržitelných dodávek surovin za 
účelem uspokojení potřeb rostoucí 
celosvětové populace v rámci udržitelných 
limitů přírodních zdrojů naší planety. 
Činnosti přispějí ke zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropy a zlepšení 
životních podmínek, přičemž zajistí 
ekologickou vyváženost a udržitelnost při 
udržení průměrného globálního oteplení 
pod 2 °C a zajištění toho, aby se 
ekosystémy a společnost mohly přizpůsobit 
změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1608
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během 20. století se na světě zvýšilo jak 
využívání fosilních paliv, tak těžba 
surovin, a to v řádu desetinásobků. Toto 
období zdánlivě hojných a levných zdrojů 
nyní končí. Suroviny, voda, vzduch, 
biologická rozmanitost i zemské, vodní 
a mořské ekosystémy jsou vystaveny 
velkému tlaku. Mnoho nejvýznamnějších 
světových ekosystémů je znehodnocováno, 
přičemž až 60 % služeb, které poskytují, se 
využívá neudržitelným způsobem. V Unii 
se na jednu osobu použije každoročně 
přibližně 16 tun materiálu, z čehož 6 tun se 
vyplýtvá, přičemž polovina jde na skládku. 
Celosvětová poptávka po zdrojích nadále 
narůstá s rostoucí populací a zvyšujícími se 
aspiracemi, zejména u osob se středně 

Během 20. století se na světě zvýšilo jak 
využívání fosilních paliv, tak těžba 
surovin, a to v řádu desetinásobků. Toto 
období zdánlivě hojných a levných zdrojů 
nyní končí. Suroviny, voda, vzduch, 
biologická rozmanitost i lidské, zemské, 
vodní a mořské ekosystémy jsou vystaveny 
velkému tlaku. Mnoho nejvýznamnějších 
světových ekosystémů je znehodnocováno, 
přičemž až 60 % služeb, které poskytují, se 
využívá neudržitelným způsobem. V Unii 
se na jednu osobu použije každoročně 
přibližně 16 tun materiálu, z čehož 6 tun se 
vyplýtvá, přičemž polovina jde na skládku. 
Celosvětová poptávka po zdrojích nadále 
narůstá s rostoucí populací a zvyšujícími se 
aspiracemi, zejména u osob se středně 
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vysokými příjmy v rozvíjejících se 
ekonomikách. Je třeba zcela oddělit 
hospodářský růst od využívání zdrojů.

vysokými příjmy v rozvíjejících se 
ekonomikách. Je třeba zcela oddělit 
hospodářský růst od využívání zdrojů.

Or. it

Pozměňovací návrh 1609
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průměrná teplota povrchu Země za 
posledních 100 let stoupla přibližně 
o 0,8 °C a do konce 21. století se podle 
projekcí zvýší o 1,8 až 4 °C (vzhledem 
k průměru v letech 1980-1999)29. 
Pravděpodobné dopady na přírodní a lidské 
systémy spojené s těmito změnami budou 
výzvou pro planetu a její schopnost se 
přizpůsobit, stejně jako hrozbou pro 
budoucí hospodářský rozvoj a dobré 
životní podmínky lidstva.

Průměrná teplota povrchu Země za 
posledních 100 let stoupla přibližně 
o 0,8 °C a do konce 21. století se podle 
projekcí zvýší o 1,8 až 4 °C (vzhledem 
k průměru v letech 1980-1999)29. 
Pravděpodobné dopady na přírodní a lidské 
systémy spojené s těmito změnami budou 
výzvou pro planetu a její schopnost se 
přizpůsobit, stejně jako hrozbou pro 
budoucí hospodářský rozvoj a dobré 
životní podmínky lidstva. Důsledky změny 
klimatu a znečištění spolu s rostoucí 
urbanizací, masovým cestovním ruchem, 
lidskou nedbalostí a nadměrným 
využíváním zdrojů ohrožují křehkou 
kulturní strukturu společenství, která 
ztělesňují evropské kulturní dědictví.

Or. it

Pozměňovací návrh 1610
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí dopady změny klimatu 
a problémů týkajících se životního 

Rostoucí dopady změny klimatu 
a problémů týkajících se životního 
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prostředí, jako je acidifikace oceánů, tání 
ledů v Arktidě, znehodnocování 
a využívání půdy, nedostatek vody, 
chemické znečištění a ztráta biologické 
rozmanitosti, ukazují, že planeta se 
přibližuje svým hranicím udržitelnosti. 
Například pokud se nezlepší účinnost, 
poptávka po vodě podle projekcí za 20 let 
překročí nabídku o 40 %. Lesy mizí 
znepokojivě vysokým tempem 5 milionů 
hektarů za rok. Vzájemné působení mezi 
zdroji může způsobit systémová rizika –
s vyčerpáním jednoho zdroje se jiné zdroje 
a ekosystémy dostávají do nevratného bodu 
zlomu. Podle současných trendů bude do 
roku 2050 potřeba více než dvou planet 
Země, aby bylo možné uživit rostoucí 
světovou populaci.

prostředí, jako je acidifikace oceánů, tání 
ledů v Arktidě, znehodnocování 
a využívání půdy, nedostatek vody, 
chemické znečištění a ztráta biologické 
rozmanitosti, ukazují, že planeta se 
přibližuje svým hranicím udržitelnosti. 
Například pokud se nezlepší účinnost, 
poptávka po vodě podle projekcí za 20 let 
překročí nabídku o 40 %. Lesy mizí 
znepokojivě vysokým tempem 5 milionů 
hektarů za rok. Vzájemné působení mezi 
zdroji může způsobit systémová rizika –
s vyčerpáním jednoho zdroje se jiné zdroje 
a ekosystémy dostávají do nevratného bodu 
zlomu. Podle současných trendů bude do 
roku 2050 potřeba více než dvou planet 
Země, aby bylo možné uživit rostoucí 
světovou populaci. Tyto složité 
environmentální problémy ohrožují 
rovněž kulturní dědictví. Abychom 
uchovali evropské kulturní dědictví, 
potřebujeme výzkum a inovace. V 
hospodářství EU hraje toto historické 
kulturní dědictví ústřední roli, a to 
zejména v odvětví cestovního ruchu. 
Roční obrat tohoto odvětví v Evropě 
vyplývající z našeho kulturního dědictví 
dosahuje 335 miliard EUR a vytváří 
celkem 9 milionů pracovních míst.

Or. de

Pozměňovací návrh 1611
Marisa Matias

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí dopady změny klimatu 
a problémů týkajících se životního 
prostředí, jako je acidifikace oceánů, tání 
ledů v Arktidě, znehodnocování 
a využívání půdy, nedostatek vody, 
chemické znečištění a ztráta biologické 

Rostoucí dopady změny klimatu 
a problémů týkajících se životního 
prostředí, jako je acidifikace oceánů, tání 
ledů v Arktidě, znehodnocování 
a využívání půdy, nedostatek vody, 
chemické znečištění a ztráta biologické 
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rozmanitosti, ukazují, že planeta se 
přibližuje svým hranicím udržitelnosti. 
Například pokud se nezlepší účinnost, 
poptávka po vodě podle projekcí za 20 let 
překročí nabídku o 40 %. Lesy mizí 
znepokojivě vysokým tempem 5 milionů 
hektarů za rok. Vzájemné působení mezi 
zdroji může způsobit systémová rizika –
s vyčerpáním jednoho zdroje se jiné zdroje 
a ekosystémy dostávají do nevratného bodu 
zlomu. Podle současných trendů bude do 
roku 2050 potřeba více než dvou planet 
Země, aby bylo možné uživit rostoucí 
světovou populaci.

rozmanitosti, ukazují, že planeta se 
přibližuje svým hranicím udržitelnosti. 
Například pokud se nezlepší účinnost, 
poptávka po vodě podle projekcí za 20 let 
překročí nabídku o 40 %. Lesy mizí 
znepokojivě vysokým tempem 5 milionů 
hektarů za rok. Vzájemné působení mezi 
zdroji může způsobit systémová rizika –
s vyčerpáním jednoho zdroje se jiné zdroje 
a ekosystémy dostávají do nevratného bodu 
zlomu. Podle současných trendů bude do 
roku 2050 potřeba více než dvou planet 
Země, aby bylo možné uživit rostoucí 
světovou populaci. Společnosti se potýkají 
s velkým problémem, který představuje 
nastolení udržitelné rovnováhy mezi 
lidskými potřebami a životním prostředím. 
Zdroje přírodního prostředí, včetně vody, 
vzduchu, biomasy, úrodné půdy, 
biologické rozmanitosti a ekosystémů, 
stejně jako uměle vytvořené zdroje, včetně 
kulturního dědictví a kulturního prostředí, 
a služby, které poskytují, jsou základem 
fungování evropského a světového 
hospodářství a kvality života. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí dopady změny klimatu 
a problémů týkajících se životního 
prostředí, jako je acidifikace oceánů, tání 
ledů v Arktidě, znehodnocování 
a využívání půdy, nedostatek vody, 
chemické znečištění a ztráta biologické 
rozmanitosti, ukazují, že planeta se 
přibližuje svým hranicím udržitelnosti. 
Například pokud se nezlepší účinnost, 
poptávka po vodě podle projekcí za 20 let 

Rostoucí dopady změny klimatu 
a problémů týkajících se životního 
prostředí, jako je acidifikace oceánů, 
změny mořských proudů, oteplování 
mořské vody, tání ledů v Arktidě a nižší 
slanost mořské vody, znehodnocování 
a využívání půdy, nedostatek vody, 
hydrologická anomálie, časová 
a prostorová heterogenita srážek, změny 
v zeměpisném rozšíření druhů, chemické 
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překročí nabídku o 40 %. Lesy mizí 
znepokojivě vysokým tempem 5 milionů 
hektarů za rok. Vzájemné působení mezi 
zdroji může způsobit systémová rizika –
s vyčerpáním jednoho zdroje se jiné zdroje 
a ekosystémy dostávají do nevratného bodu 
zlomu. Podle současných trendů bude do 
roku 2050 potřeba více než dvou planet 
Země, aby bylo možné uživit rostoucí 
světovou populaci.

znečištění a ztráta biologické rozmanitosti, 
ukazují, že planeta se přibližuje svým 
hranicím udržitelnosti. Například pokud se 
nezlepší účinnost, poptávka po vodě podle 
projekcí za 20 let překročí nabídku o 40 %. 
Lesy mizí znepokojivě vysokým tempem 
5 milionů hektarů za rok. Vzájemné 
působení mezi zdroji může způsobit 
systémová rizika – s vyčerpáním jednoho 
zdroje se jiné zdroje a ekosystémy 
dostávají do nevratného bodu zlomu. Podle 
současných trendů bude do roku 2050 
potřeba více než dvou planet Země, aby 
bylo možné uživit rostoucí světovou 
populaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1613
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí dopady změny klimatu 
a problémů týkajících se životního 
prostředí, jako je acidifikace oceánů, tání 
ledů v Arktidě, znehodnocování 
a využívání půdy, nedostatek vody, 
chemické znečištění a ztráta biologické 
rozmanitosti, ukazují, že planeta se 
přibližuje svým hranicím udržitelnosti. 
Například pokud se nezlepší účinnost, 
poptávka po vodě podle projekcí za 20 let 
překročí nabídku o 40 %. Lesy mizí 
znepokojivě vysokým tempem 5 milionů 
hektarů za rok. Vzájemné působení mezi 
zdroji může způsobit systémová rizika –
s vyčerpáním jednoho zdroje se jiné zdroje 
a ekosystémy dostávají do nevratného bodu 
zlomu. Podle současných trendů bude do 
roku 2050 potřeba více než dvou planet 
Země, aby bylo možné uživit rostoucí 

Rostoucí dopady změny klimatu 
a problémů týkajících se životního 
prostředí, jako je acidifikace oceánů, tání 
ledů v Arktidě, znehodnocování 
a využívání půdy, snížená úrodnost půdy, 
nedostatek vody, chemické znečištění 
a ztráta biologické rozmanitosti, ukazují, že 
planeta se přiblížila svým hranicím 
udržitelnosti. Například pokud se nezlepší 
účinnost, poptávka po vodě podle projekcí 
za 20 let překročí nabídku o 40 %. Lesy 
mizí znepokojivě vysokým tempem 
5 milionů hektarů za rok. Vzájemné 
působení mezi zdroji může způsobit 
systémová rizika – s vyčerpáním jednoho 
zdroje se jiné zdroje a ekosystémy 
dostávají do nevratného bodu zlomu. Podle 
současných trendů bude do roku 2050 
potřeba více než dvou planet Země, aby 
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světovou populaci. bylo možné uživit rostoucí světovou 
populaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1614
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí dopady změny klimatu 
a problémů týkajících se životního 
prostředí, jako je acidifikace oceánů, tání 
ledů v Arktidě, znehodnocování 
a využívání půdy, nedostatek vody, 
chemické znečištění a ztráta biologické 
rozmanitosti, ukazují, že planeta se 
přibližuje svým hranicím udržitelnosti. 
Například pokud se nezlepší účinnost, 
poptávka po vodě podle projekcí za 20 let 
překročí nabídku o 40 %. Lesy mizí 
znepokojivě vysokým tempem 5 milionů 
hektarů za rok. Vzájemné působení mezi 
zdroji může způsobit systémová rizika –
s vyčerpáním jednoho zdroje se jiné zdroje 
a ekosystémy dostávají do nevratného bodu 
zlomu. Podle současných trendů bude do 
roku 2050 potřeba více než dvou planet 
Země, aby bylo možné uživit rostoucí 
světovou populaci.

Rostoucí dopady změny klimatu 
a problémů týkajících se životního 
prostředí, jako je acidifikace oceánů, tání 
ledů v Arktidě, znehodnocování 
a využívání půdy, nedostatek vody, 
chemické znečištění a ztráta biologické 
rozmanitosti, ukazují, že planeta se 
přibližuje svým hranicím udržitelnosti. 
Například pokud se nezlepší účinnost, 
poptávka po vodě podle projekcí za 20 let 
překročí nabídku o 40 %. Lesy mizí 
znepokojivě vysokým tempem 5 milionů 
hektarů za rok. Vzájemné působení mezi 
zdroji může způsobit systémová rizika –
s vyčerpáním jednoho zdroje se jiné zdroje 
a přírodní a lidské ekosystémy dostávají 
do nevratného bodu zlomu. Podle 
současných trendů bude do roku 2050 
potřeba více než dvou planet Země, aby 
bylo možné uživit rostoucí světovou 
populaci.

Or. it

Pozměňovací návrh 1615
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V Evropě je naléhavě potřeba inovací 
v oblasti integrovaného vodního systému. 
Vodní infrastruktura (jak odvádění 
odpadních vod, tak dodávka pitné vody) 
v Evropě je zastaralá, nedostatek vody je 
stále citelnější, narůstá nebezpečí povodní 
v městských oblastech a znečištění vody 
a zvyšuje se celková i specifická poptávka 
po vodě v zemědělství, průmyslu 
i u městské populace. Aby bylo možné 
vyřešit společenské problémy (zaručit 
všem přístup ke kvalitní vodě, poskytovat 
průmyslu/zemědělství potřebné množství 
vody v odpovídající kvalitě a za 
přiměřenou cenu a snížit znečištění na 
minimum), musí Evropa investovat do 
přechodu k inovativním vodním 
systémům.

Or. en

Pozměňovací návrh 1616
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro fungování moderních společností 
a jejich hospodářství má zásadní význam 
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů, včetně jejich 
průzkumu, těžby, zpracování, opětovného 
využití, recyklace a nahrazování. Evropská 
odvětví, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl, automobilový průmysl, letecký 
a kosmický průmysl či výroba strojů 
a zařízení, která celkem vytvářejí přidanou 
hodnotu kolem 1,3 bilionu EUR 
a zaměstnávají přibližně 30 milionů lidí, na 
přístupu k surovinám výrazně závisejí. 

Pro fungování moderních společností 
a jejich hospodářství má zásadní význam 
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů, včetně jejich 
průzkumu, těžby, zpracování, opětovného 
využití, recyklace a nahrazování. Evropská 
odvětví, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl, automobilový průmysl, letecký 
a kosmický průmysl či výroba strojů 
a zařízení, která celkem vytvářejí přidanou 
hodnotu kolem 1,3 bilionu EUR 
a zaměstnávají přibližně 30 milionů lidí, na 
přístupu k surovinám výrazně závisejí. 
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Dodávky surovin do Unie se však dostávají 
pod stále větší tlak. Kromě toho je Unie 
vysoce závislá na dovozu strategicky 
důležitých surovin a tento dovoz je ve 
znepokojivé míře postihován narušením 
trhu. Navíc má Unie stále ještě cenná 
nerostná ložiska, jejichž průzkum a těžba 
jsou omezeny vinou nedostatečných 
technologií a brzděny v důsledku zvýšené 
celosvětové konkurence. Vzhledem 
k významu surovin pro evropskou 
konkurenceschopnost, hospodářství a pro 
použití v inovativních výrobcích jsou 
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů jednou ze 
zásadních priorit Unie.

Dodávky surovin do Unie se však dostávají 
pod stále větší tlak. Unie má stále ještě 
cenná nerostná ložiska, jejichž průzkum 
a těžba jsou omezeny vinou 
nedostatečných technologií a dopravní 
infrastruktury. Vzhledem k významu 
surovin pro evropskou 
konkurenceschopnost, hospodářství a pro 
použití v inovativních výrobcích jsou 
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů jednou ze 
zásadních priorit Unie. Přístup 
k evropským zdrojům surovin, které se 
často nacházejí v zeměpisně vzdálených 
oblastech, je i nadále problémem, kterému 
čelí průmyslová odvětví závislá na 
spolehlivém zásobování těmito 
surovinami. Kromě toho je Unie vysoce 
závislá na dovozu strategicky důležitých 
surovin a tento dovoz je ve znepokojivé 
míře postihován narušením trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1617
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro fungování moderních společností 
a jejich hospodářství má zásadní význam 
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů, včetně jejich 
průzkumu, těžby, zpracování, opětovného 
využití, recyklace a nahrazování. Evropská 
odvětví, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl, automobilový průmysl, letecký 
a kosmický průmysl či výroba strojů 
a zařízení, která celkem vytvářejí přidanou 
hodnotu kolem 1,3 bilionu EUR 
a zaměstnávají přibližně 30 milionů lidí, na 

Pro fungování moderních společností 
a jejich hospodářství má zásadní význam 
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů, včetně jejich 
průzkumu, těžby, zpracování, opětovného 
využití, recyklace a nahrazování. Evropská 
odvětví, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl, automobilový průmysl, letecký 
a kosmický průmysl či výroba strojů 
a zařízení, která celkem vytvářejí přidanou 
hodnotu kolem 1,3 bilionu EUR 
a zaměstnávají přibližně 30 milionů lidí, na 
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přístupu k surovinám výrazně závisejí. 
Dodávky surovin do Unie se však dostávají 
pod stále větší tlak. Kromě toho je Unie 
vysoce závislá na dovozu strategicky 
důležitých surovin a tento dovoz je ve 
znepokojivé míře postihován narušením 
trhu. Navíc má Unie stále ještě cenná 
nerostná ložiska, jejichž průzkum a těžba 
jsou omezeny vinou nedostatečných 
technologií a brzděny v důsledku zvýšené 
celosvětové konkurence. Vzhledem 
k významu surovin pro evropskou 
konkurenceschopnost, hospodářství a pro 
použití v inovativních výrobcích jsou 
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů jednou ze 
zásadních priorit Unie.

přístupu k surovinám výrazně závisejí. 
Dodávky surovin do Unie se však dostávají 
pod stále větší tlak. Kromě toho je Unie 
vysoce závislá na dovozu strategicky 
důležitých surovin a tento dovoz je ve 
znepokojivé míře postihován narušením 
trhu. Navíc má Unie stále ještě cenná 
nerostná ložiska, jejichž průzkum a těžba 
jsou omezeny vinou nedostatečných 
technologií a brzděny v důsledku zvýšené 
celosvětové konkurence. Evropská unie je 
pravlastí mnoha nejlepších světových 
ukázek kulturního dědictví, které byly 
původně vytvořeny za použití místních 
surovin. Znalost udržitelného využívání 
dotčených surovin je však omezena 
nedostatkem výzkumu v oblasti vlastností 
materiálů a jejich odolnosti vůči změně 
klimatu. Vzhledem k významu surovin pro 
evropskou konkurenceschopnost, 
hospodářství a pro použití v inovativních 
výrobcích jsou udržitelné zásobování 
surovinami a hospodaření se surovinami na 
základě účinného využívání zdrojů jednou 
ze zásadních priorit Unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro fungování moderních společností 
a jejich hospodářství má zásadní význam 
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů, včetně jejich 
průzkumu, těžby, zpracování, opětovného 
využití, recyklace a nahrazování. Evropská 
odvětví, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl, automobilový průmysl, letecký 

Pro fungování moderních společností 
a jejich hospodářství má zásadní význam 
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů, včetně jejich 
průzkumu, těžby, zpracování, účinného 
využívání zdrojů, opětovného použití, 
recyklace a nahrazování. Evropská odvětví, 
jako je stavebnictví, chemický průmysl, 
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a kosmický průmysl či výroba strojů 
a zařízení, která celkem vytvářejí přidanou 
hodnotu kolem 1,3 bilionu EUR 
a zaměstnávají přibližně 30 milionů lidí, na 
přístupu k surovinám výrazně závisejí. 
Dodávky surovin do Unie se však dostávají 
pod stále větší tlak. Kromě toho je Unie 
vysoce závislá na dovozu strategicky 
důležitých surovin a tento dovoz je ve 
znepokojivé míře postihován narušením 
trhu. Navíc má Unie stále ještě cenná 
nerostná ložiska, jejichž průzkum a těžba 
jsou omezeny vinou nedostatečných 
technologií a brzděny v důsledku zvýšené 
celosvětové konkurence. Vzhledem 
k významu surovin pro evropskou 
konkurenceschopnost, hospodářství a pro 
použití v inovativních výrobcích jsou 
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů jednou ze 
zásadních priorit Unie.

automobilový průmysl, letecký a kosmický 
průmysl či výroba strojů a zařízení, která 
celkem vytvářejí přidanou hodnotu kolem 
1,3 bilionu EUR a zaměstnávají přibližně 
30 milionů lidí, na přístupu k surovinám 
výrazně závisejí. Dodávky surovin do Unie 
se však dostávají pod stále větší tlak. 
Kromě toho je Unie vysoce závislá na 
dovozu strategicky důležitých surovin 
a tento dovoz je ve znepokojivé míře 
postihován narušením trhu. Navíc má Unie 
stále ještě cenná nerostná ložiska, jejichž 
průzkum, těžba a zpracování jsou omezeny 
vinou nedostatečných technologií, 
nedostatkem investicí a brzděny 
v důsledku zvýšené celosvětové 
konkurence. Vzhledem k významu surovin 
pro evropskou konkurenceschopnost, 
hospodářství a pro použití v inovativních 
výrobcích jsou udržitelné zásobování 
surovinami a hospodaření se surovinami na 
základě účinného využívání zdrojů jednou 
ze zásadních priorit Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro fungování moderních společností 
a jejich hospodářství má zásadní význam 
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů, včetně jejich 
průzkumu, těžby, zpracování, opětovného 
využití, recyklace a nahrazování. Evropská 
odvětví, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl, automobilový průmysl, letecký 
a kosmický průmysl či výroba strojů 
a zařízení, která celkem vytvářejí přidanou 
hodnotu kolem 1,3 bilionu EUR 

Pro fungování moderních společností 
a jejich hospodářství má zásadní význam
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů, včetně jejich 
průzkumu, těžby, zpracování, opětovného 
využití, recyklace a nahrazování. Evropská 
odvětví, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl, automobilový průmysl, letecký 
a kosmický průmysl či výroba strojů 
a zařízení, která celkem vytvářejí přidanou 
hodnotu kolem 1,3 bilionu EUR 
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a zaměstnávají přibližně 30 milionů lidí, na 
přístupu k surovinám výrazně závisejí. 
Dodávky surovin do Unie se však dostávají 
pod stále větší tlak. Kromě toho je Unie 
vysoce závislá na dovozu strategicky 
důležitých surovin a tento dovoz je ve 
znepokojivé míře postihován narušením 
trhu. Navíc má Unie stále ještě cenná 
nerostná ložiska, jejichž průzkum a těžba 
jsou omezeny vinou nedostatečných 
technologií a brzděny v důsledku zvýšené 
celosvětové konkurence. Vzhledem 
k významu surovin pro evropskou 
konkurenceschopnost, hospodářství a pro 
použití v inovativních výrobcích jsou 
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů jednou ze 
zásadních priorit Unie.

a zaměstnávají přibližně 30 milionů lidí, na 
přístupu k surovinám a energii výrazně 
závisejí. Dodávky surovin do Unie se však 
dostávají pod stále větší tlak. Kromě toho 
je Unie vysoce závislá na dovozu 
strategicky důležitých surovin a tento 
dovoz je ve znepokojivé míře postihován 
narušením trhu. Navíc má Unie stále ještě 
cenná nerostná ložiska, jejichž průzkum 
a těžba jsou omezeny vinou 
nedostatečných technologií a brzděny 
v důsledku zvýšené celosvětové 
konkurence. Vzhledem k významu surovin 
pro evropskou konkurenceschopnost, 
hospodářství a pro použití v inovativních 
výrobcích jsou udržitelné zásobování 
surovinami a hospodaření se surovinami na 
základě účinného využívání zdrojů jednou 
ze zásadních priorit Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1620
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro fungování moderních společností 
a jejich hospodářství má zásadní význam 
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů, včetně jejich 
průzkumu, těžby, zpracování, opětovného 
využití, recyklace a nahrazování. Evropská 
odvětví, jako je stavebnictví, chemický 
průmysl, automobilový průmysl, letecký 
a kosmický průmysl či výroba strojů 
a zařízení, která celkem vytvářejí přidanou 
hodnotu kolem 1,3 bilionu EUR 
a zaměstnávají přibližně 30 milionů lidí, na 
přístupu k surovinám výrazně závisejí. 
Dodávky surovin do Unie se však dostávají 
pod stále větší tlak. Kromě toho je Unie 

Pro fungování moderních společností 
a jejich hospodářství má zásadní význam 
udržitelné zásobování surovinami 
a spolehlivé hospodaření se surovinami na 
základě účinného využívání zdrojů, včetně 
jejich průzkumu, těžby, zpracování, 
opětovného použití, recyklace 
a nahrazování. Evropská odvětví, jako je 
stavebnictví, chemický průmysl, 
automobilový průmysl, letecký a kosmický 
průmysl či výroba strojů a zařízení, která 
celkem vytvářejí přidanou hodnotu kolem 
1,3 bilionu EUR a zaměstnávají přibližně 
30 milionů lidí, na přístupu k surovinám 
výrazně závisejí. Dodávky surovin do Unie 
se však dostávají pod stále větší tlak. 
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vysoce závislá na dovozu strategicky 
důležitých surovin a tento dovoz je ve 
znepokojivé míře postihován narušením 
trhu. Navíc má Unie stále ještě cenná 
nerostná ložiska, jejichž průzkum a těžba 
jsou omezeny vinou nedostatečných 
technologií a brzděny v důsledku zvýšené 
celosvětové konkurence. Vzhledem 
k významu surovin pro evropskou 
konkurenceschopnost, hospodářství a pro 
použití v inovativních výrobcích jsou 
udržitelné zásobování surovinami 
a hospodaření se surovinami na základě 
účinného využívání zdrojů jednou ze 
zásadních priorit Unie.

Kromě toho je Unie vysoce závislá na 
dovozu strategicky důležitých surovin 
a tento dovoz je ve znepokojivé míře 
postihován narušením trhu. Navíc má Unie 
stále ještě cenná nerostná ložiska, jejichž 
průzkum a těžba jsou omezeny vinou 
nedostatečných technologií a brzděny 
v důsledku zvýšené celosvětové 
konkurence. Vzhledem k významu surovin 
pro evropskou konkurenceschopnost, 
hospodářství a pro použití v inovativních 
výrobcích jsou udržitelné zásobování 
surovinami a hospodaření se surovinami na 
základě účinného využívání zdrojů jednou 
ze zásadních priorit Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1621
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schopnost hospodářství přizpůsobit se 
a stát se odolnějším vůči změně klimatu, 
účinně využívat zdroje a zároveň zůstat 
konkurenceschopným závisí na vysoké 
úrovni ekologických inovací jak 
společenské, tak technologické povahy. 
Jelikož celosvětový trh s ekologickými 
inovacemi má hodnotu přibližně 1 bilionu 
EUR ročně a očekává se, že se do roku 
2030 ztrojnásobí, představují ekologické 
inovace velkou příležitost pro zvýšení 
konkurenceschopnosti a tvorbu pracovních 
míst v evropských ekonomikách.

Schopnost hospodářství přizpůsobit se 
a stát se odolnějším vůči změně klimatu, 
účinně využívat zdroje a zároveň zůstat 
konkurenceschopným závisí na vysoké 
úrovni ekologických inovací jak 
společenské, tak organizační 
a technologické povahy. Jelikož 
celosvětový trh s ekologickými inovacemi 
má hodnotu přibližně 1 bilionu EUR ročně 
a očekává se, že se do roku 2030 
ztrojnásobí, představují ekologické inovace 
velkou příležitost pro zvýšení 
konkurenceschopnosti a tvorbu pracovních 
míst v evropských ekonomikách.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1622
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Splnění cílů Unie a mezinárodních cílů 
v oblasti emisí a koncentrace skleníkových 
plynů a zvládnutí dopadů změny klimatu 
vyžaduje vývoj a zavádění nákladově 
efektivních technologií, jakož i zmírňující 
a adaptační opatření. Rámce politik Unie 
i globálních politik musí zajistit, aby byly 
ekosystémy a biologická rozmanitost 
chráněny, ceněny a vhodně obnovovány, 
aby si zachovaly svou schopnost 
poskytovat v budoucnosti zdroje a služby. 
Výzkum a inovace mohou pomoci zajistit 
spolehlivý a udržitelný přístup k surovinám 
a zajistit významné snížení využívání 
zdrojů a plýtvání zdroji.

Splnění cílů Unie a mezinárodních cílů 
v oblasti emisí a koncentrace skleníkových 
plynů a zvládnutí dopadů změny klimatu 
vyžaduje vývoj a zavádění nákladově 
efektivních technologií, jakož i zmírňující 
a adaptační opatření. Rámce politik Unie 
i globálních politik musí zajistit, aby byly 
ekosystémy a biologická rozmanitost 
chráněny, ceněny a vhodně obnovovány,
aby si zachovaly svou schopnost 
poskytovat v budoucnosti zdroje a služby.
Metody pro přizpůsobení a zachování 
kulturního dědictví lze pro zmírnění 
změny klimatu využít důsledným 
využíváním energie, používáním 
udržitelných surovin a ekologických 
technologií a pasivního plánování. Tyto 
metody nabízejí nové příležitosti pro 
zmírňující a adaptační opatření ve všech 
odvětvích počínaje stavebnictvím a konče 
dopravou. Výzkum a inovace mohou 
pomoci zajistit spolehlivý a udržitelný 
přístup k surovinám a zajistit významné 
snížení využívání zdrojů a plýtvání zdroji.

Or. it

Pozměňovací návrh 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Splnění cílů Unie a mezinárodních cílů 
v oblasti emisí a koncentrace skleníkových 
plynů a zvládnutí dopadů změny klimatu 

Splnění cílů Unie a mezinárodních cílů 
v oblasti emisí a koncentrace skleníkových 
plynů a zvládnutí dopadů změny klimatu 
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vyžaduje vývoj a zavádění nákladově 
efektivních technologií, jakož i zmírňující 
a adaptační opatření. Rámce politik Unie 
i globálních politik musí zajistit, aby byly 
ekosystémy a biologická rozmanitost 
chráněny, ceněny a vhodně obnovovány, 
aby si zachovaly svou schopnost 
poskytovat v budoucnosti zdroje a služby. 
Výzkum a inovace mohou pomoci zajistit 
spolehlivý a udržitelný přístup k surovinám 
a zajistit významné snížení využívání 
zdrojů a plýtvání zdroji.

vyžaduje přechod k nízkouhlíkové 
společnosti a vývoj a zavádění nákladově 
efektivních technologií, jehož i zmírňující 
a adaptační opatření a lepší porozumění 
reakcím společnosti na tyto problémy, 
včetně identifikování hospodářských a 
společenských bariér. Rámce politik Unie 
i globálních politik musí zajistit, aby byly 
ekosystémy a biologická rozmanitost 
chráněny, ceněny a vhodně řízeny a 
případně obnovovány, aby si zachovaly 
svou schopnost poskytovat v budoucnosti 
zdroje a služby. Výzkum a inovace mohou 
pomoci zajistit spolehlivý a udržitelný 
přístup k surovinám a jejich těžbě na 
pevnině i na mořském dně a zajistit 
významné snížení využívání zdrojů a 
plýtvání zdroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 1624
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Splnění cílů Unie a mezinárodních cílů 
v oblasti emisí a koncentrace skleníkových 
plynů a zvládnutí dopadů změny klimatu 
vyžaduje vývoj a zavádění nákladově 
efektivních technologií, jakož i zmírňující 
a adaptační opatření. Rámce politik Unie 
i globálních politik musí zajistit, aby byly 
ekosystémy a biologická rozmanitost 
chráněny, ceněny a vhodně obnovovány, 
aby si zachovaly svou schopnost 
poskytovat v budoucnosti zdroje a služby. 
Výzkum a inovace mohou pomoci zajistit 
spolehlivý a udržitelný přístup k surovinám 
a zajistit významné snížení využívání 
zdrojů a plýtvání zdroji.

Splnění cílů Unie a mezinárodních cílů 
v oblasti emisí a koncentrace skleníkových 
plynů a zvládnutí dopadů změny klimatu 
vyžaduje vývoj a zavádění udržitelných 
a účinných netechnologických 
i technologických řešení, jakož 
i zmírňující a adaptační opatření. Rámce 
politik Unie i globálních politik musí 
zajistit, aby byly ekosystémy a biologická 
rozmanitost chráněny, ceněny a vhodně 
obnovovány, aby si zachovaly svou 
schopnost poskytovat v budoucnosti zdroje 
a služby. Výzkum a inovace mohou 
pomoci zajistit spolehlivý a udržitelný 
přístup k surovinám a zajistit významné 
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snížení využívání zdrojů a plýtvání zdroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce Unie se proto zaměří na podporu 
hlavních cílů a politik Unie včetně: 
strategie Evropa 2020; iniciativy Unie 
inovací a iniciativy Evropa účinněji 
využívající zdroje a příslušného plánu; 
Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 
205030; bílé knihy Přizpůsobení se změně 
klimatu: směřování k evropskému akčnímu 
rámci31; Iniciativy v oblasti surovin32; 
strategie EU pro udržitelný rozvoj33; 
integrované námořní politiky Unie34; 
rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí35; akčního plánu ekologických 
inovací a iniciativy Digitální agenda pro 
Evropu36. Tyto akce posílí schopnosti 
společnosti stát se odolnější vůči změně 
životního prostředí a klimatu a zajistí 
dostupnost surovin.

Akce Unie se proto zaměří na podporu 
hlavních cílů a politik Unie včetně: 
strategie Evropa 2020; iniciativy Unie 
inovací a iniciativy Evropa účinněji 
využívající zdroje a příslušného plánu; 
Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 
205030; Integrované průmyslové politiky 
pro éru globalizace; bílé knihy 
Přizpůsobení se změně klimatu: směřování 
k evropskému akčnímu rámci31; Iniciativy 
v oblasti surovin32; strategie EU pro 
udržitelný rozvoj33; integrované námořní 
politiky Unie34; rámcové směrnice 
o strategii pro mořské prostředí35; akčního 
plánu ekologických inovací; Evropského 
inovačního partnerství v oblasti surovin 
a sedmého akčního programu pro životní 
prostředí. Tyto akce posílí schopnosti 
společnosti stát se odolnější vůči změně 
životního prostředí a klimatu a zajistí 
dostupnost surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 1626
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 5 – bod 5.2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce Unie se proto zaměří na podporu 
hlavních cílů a politik Unie včetně: 
strategie Evropa 2020; iniciativy Unie 
inovací a iniciativy Evropa účinněji 
využívající zdroje a příslušného plánu; 
Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 
205030; bílé knihy Přizpůsobení se změně 
klimatu: směřování k evropskému akčnímu 
rámci31; Iniciativy v oblasti surovin32; 
strategie EU pro udržitelný rozvoj33; 
integrované námořní politiky Unie34; 
rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí35; akčního plánu ekologických 
inovací a iniciativy Digitální agenda pro 
Evropu36. Tyto akce posílí schopnosti 
společnosti stát se odolnější vůči změně 
životního prostředí a klimatu a zajistí 
dostupnost surovin.

Akce Unie se proto zaměří na podporu 
hlavních cílů a politik Unie včetně: 
strategie Evropa 2020; iniciativy Unie 
inovací a iniciativy Evropa účinněji 
využívající zdroje a příslušného plánu; 
Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 
205030; bílé knihy Přizpůsobení se změně 
klimatu: směřování k evropskému akčnímu 
rámci31; Iniciativy v oblasti surovin32; 
evropského inovačního partnerství 
v oblasti hospodaření s vodou; strategie 
EU pro udržitelný rozvoj33; integrované 
námořní politiky Unie34; rámcové směrnice 
o strategii pro mořské prostředí35; akčního 
plánu ekologických inovací a iniciativy 
Digitální agenda pro Evropu36. Tyto akce 
posílí schopnosti společnosti stát se 
odolnější vůči změně životního prostředí 
a klimatu a zajistí dostupnost surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce Unie se proto zaměří na podporu 
hlavních cílů a politik Unie včetně: 
strategie Evropa 2020; iniciativy Unie 
inovací a iniciativy Evropa účinněji 
využívající zdroje a příslušného plánu; 
Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 
205030; bílé knihy Přizpůsobení se změně 
klimatu: směřování k evropskému akčnímu 
rámci31; Iniciativy v oblasti surovin32; 
strategie EU pro udržitelný rozvoj33; 
integrované námořní politiky Unie34; 

Akce Unie se proto zaměří na podporu 
hlavních cílů a politik Unie včetně: 
strategie Evropa 2020; iniciativy Unie 
inovací a iniciativy Evropa účinněji 
využívající zdroje a příslušného plánu; 
Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 
205030; bílé knihy Přizpůsobení se změně 
klimatu: směřování k evropskému akčnímu 
rámci31; Iniciativy v oblasti surovin32; 
evropského inovačního partnerství
v oblasti hospodaření s vodou; strategie EU 



AM\907850CS.doc 49/157 PE492.790v01-00

CS

rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí35; akčního plánu ekologických 
inovací a iniciativy Digitální agenda pro 
Evropu36. Tyto akce posílí schopnosti 
společnosti stát se odolnější vůči změně 
životního prostředí a klimatu a zajistí 
dostupnost surovin.

pro udržitelný rozvoj33; integrované 
námořní politiky Unie34; rámcové směrnice 
o strategii pro mořské prostředí35; akčního 
plánu ekologických inovací a iniciativy 
Digitální agenda pro Evropu36. Tyto akce 
posílí schopnosti společnosti stát se 
odolnější vůči změně životního prostředí 
a klimatu a zajistí dostupnost surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce Unie se proto zaměří na podporu 
hlavních cílů a politik Unie včetně: 
strategie Evropa 2020; iniciativy Unie 
inovací a iniciativy Evropa účinněji 
využívající zdroje a příslušného plánu; 
Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 
205030; bílé knihy Přizpůsobení se změně 
klimatu: směřování k evropskému akčnímu 
rámci31; Iniciativy v oblasti surovin32; 
strategie EU pro udržitelný rozvoj33; 
integrované námořní politiky Unie34; 
rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí35; akčního plánu ekologických 
inovací a iniciativy Digitální agenda pro 
Evropu36.  Tyto akce posílí schopnosti 
společnosti stát se odolnější vůči změně 
životního prostředí a klimatu a zajistí 
dostupnost surovin.

Akce Unie se proto zaměří na podporu 
hlavních cílů a politik Unie včetně: 
strategie Evropa 2020; iniciativy Unie 
inovací a iniciativy Evropa účinněji 
využívající zdroje a příslušného plánu; 
Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 
205030; bílé knihy Přizpůsobení se změně 
klimatu: směřování k evropskému akčnímu 
rámci31; Iniciativy v oblasti surovin32; 
strategie EU pro udržitelný rozvoj33; 
integrované námořní politiky Unie34; 
rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí35; akčního plánu ekologických 
inovací a iniciativy Digitální agenda pro 
Evropu36; rámcové směrnice o vodě 
a navazujících směrnic37. Tyto akce posílí 
schopnosti společnosti stát se odolnější 
vůči změně životního prostředí a klimatu 
a zajistí dostupnost surovin.
__________________
37 Směrnice 2000/20/ES

Or. en
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Pozměňovací návrh 1629
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce Unie se proto zaměří na podporu 
hlavních cílů a politik Unie včetně: 
strategie Evropa 2020; iniciativy Unie 
inovací a iniciativy Evropa účinněji 
využívající zdroje a příslušného plánu; 
Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 
205030; bílé knihy Přizpůsobení se změně 
klimatu: směřování k evropskému akčnímu 
rámci31; Iniciativy v oblasti surovin32; 
strategie EU pro udržitelný rozvoj33; 
integrované námořní politiky Unie34; 
rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí35; akčního plánu ekologických 
inovací a iniciativy Digitální agenda pro 
Evropu36.  Tyto akce posílí schopnosti 
společnosti stát se odolnější vůči změně 
životního prostředí a klimatu a zajistí 
dostupnost surovin.

Akce Unie se proto zaměří na podporu 
hlavních cílů a politik Unie včetně: 
strategie Evropa 2020; iniciativy Unie 
inovací a iniciativy Evropa účinněji 
využívající zdroje a příslušného plánu; bílé 
knihy Přizpůsobení se změně klimatu: 
směřování k evropskému akčnímu rámci31; 
Iniciativy v oblasti surovin32; strategie EU 
pro udržitelný rozvoj33; integrované 
námořní politiky Unie34; rámcové směrnice 
o strategii pro mořské prostředí35; akčního 
plánu ekologických inovací a iniciativy 
Digitální agenda pro Evropu36. Tyto akce 
posílí schopnosti společnosti stát se 
odolnější vůči změně životního prostředí 
a klimatu a zajistí dostupnost surovin. Tyto 
akce posílí schopnosti společnosti stát se 
odolnější vůči změně životního prostředí 
a klimatu a zajistí dostupnost surovin.

Or. it

Pozměňovací návrh 1630
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k nadnárodní a celosvětové 
povaze klimatu a životního prostředí, jejich 
rozsahu a složitosti a k mezinárodnímu 
rozměru dodavatelského řetězce surovin, 
musí být činnosti prováděny na úrovni 
Unie i na dalších úrovních. Víceoborový 
charakter nezbytného výzkumu vyžaduje 
sdružení doplňujících se znalostí a zdrojů, 

Vzhledem k nadnárodní a celosvětové 
povaze klimatu a životního prostředí, jejich 
rozsahu a složitosti a k mezinárodnímu 
rozměru dodavatelského řetězce surovin, 
musí být činnosti prováděny na úrovni 
Unie i na dalších úrovních. Víceoborový 
charakter nezbytného výzkumu vyžaduje 
sdružení doplňujících se znalostí a zdrojů, 
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aby tato výzva mohla být účinně zvládnuta. 
Omezení využívání zdrojů a dopadů na 
životní prostředí a současné zvýšení 
konkurenceschopnosti bude vyžadovat 
rázný společenský a technologický přechod 
na hospodářství založené na udržitelném 
vztahu mezi přírodou a dobrými životními 
podmínkami lidí. Koordinované výzkumné 
a inovační činnosti zlepší chápání 
a předpovídání změny klimatu a životního 
prostředí ze systémového 
a meziodvětvového hlediska, omezí 
nejistoty, určí a posoudí zranitelná místa, 
rizika, náklady a příležitosti a také rozšíří 
škálu a zlepší účinnost společenských 
a politických reakcí a řešení. Akce budou 
rovněž usilovat o posílení postavení aktérů 
na všech úrovních společnosti, aby se 
tohoto procesu mohli aktivně účastnit.

aby tato výzva mohla být účinně zvládnuta. 
Omezení využívání zdrojů a dopadů na 
životní prostředí a současné zvýšení 
konkurenceschopnosti bude vyžadovat 
rázný společenský a technologický přechod 
na hospodářství založené na udržitelném 
vztahu mezi přírodou a dobrými životními 
podmínkami lidí. Problematika 
hospodaření s vodou zahrnuje využívání 
vody ve venkovském, městském a 
průmyslovém prostředí a ochranu vodních 
ekosystémů. Koordinované výzkumné a 
inovační činnosti zlepší chápání a 
předpovídání změny klimatu a životního 
prostředí ze systémového 
a meziodvětvového hlediska, omezí 
nejistoty, určí a posoudí zranitelná místa, 
rizika, náklady a příležitosti a také rozšíří 
škálu a zlepší účinnost společenských 
a politických reakcí a řešení. Akce budou 
rovněž usilovat o posílení postavení aktérů 
na všech úrovních společnosti, aby se 
tohoto procesu mohli aktivně účastnit.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh slouží k objasnění problematiky související s hospodařením s vodou.

Pozměňovací návrh 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řešení otázky dostupnosti surovin 
vyžaduje koordinované výzkumné 
a inovační úsilí v mnoha oborech 
a odvětvích s cílem přispět k nalezení 
bezpečných, hospodářsky proveditelných 
a sociálně přijatelných řešení šetrných 
k životnímu prostředí v rámci celého 

Řešení otázky udržitelného využívání 
a dostupnosti surovin vyžaduje 
koordinované výzkumné a inovační úsilí 
v mnoha oborech a odvětvích s cílem 
přispět k nalezení bezpečných, 
hospodářsky proveditelných a sociálně 
přijatelných řešení šetrných k životnímu 
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hodnotového řetězce (průzkum, těžba, 
zpracování, opětovné využití, recyklace 
a nahrazování). Inovace v těchto oblastech 
vytvoří příležitosti k růstu a zaměstnanosti 
a také inovativní alternativy zahrnující 
vědu, technologie, hospodářství, politiku 
a správu věcí veřejných. Z toho důvodu se 
připravuje založení evropského inovačního 
partnerství pro suroviny.

prostředí v rámci celého hodnotového 
řetězce (průzkum, těžba, zpracování, 
účinné využívání zdrojů, opětovné využití, 
recyklace a nahrazování). Inovace v těchto 
oblastech vytvoří příležitosti k růstu a 
zaměstnanosti a také inovativní alternativy 
zahrnující vědu, technologie, hospodářství, 
politiku a veřejnou správu. Z toho důvodu 
se připravuje založení evropského 
inovačního partnerství pro suroviny 
a v případě klíčových surovin 
označovaných jako vzácné zeminy 
vytvoření Evropské kompetenční sítě pro 
vzácné zeminy. Velký význam má rovněž 
mezinárodní spolupráce v oblasti surovin, 
jako je například trojstranná spolupráce 
mezi EU, Japonskem a USA v oblasti 
kritických surovin týkající se výzkumu a 
vývoje. Tato mezinárodní spolupráce by 
měla nadále pokračovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řešení otázky dostupnosti surovin 
vyžaduje koordinované výzkumné 
a inovační úsilí v mnoha oborech 
a odvětvích s cílem přispět k nalezení 
bezpečných, hospodářsky proveditelných 
a sociálně přijatelných řešení šetrných 
k životnímu prostředí v rámci celého 
hodnotového řetězce (průzkum, těžba, 
zpracování, opětovné využití, recyklace 
a nahrazování). Inovace v těchto oblastech 
vytvoří příležitosti k růstu a zaměstnanosti 
a také inovativní alternativy zahrnující 
vědu, technologie, hospodářství, politiku 
a správu věcí veřejných. Z toho důvodu se 
připravuje založení evropského inovačního 

Řešení otázky dostupnosti surovin 
vyžaduje koordinované výzkumné 
a inovační úsilí v mnoha oborech 
a odvětvích s cílem přispět k nalezení 
bezpečných, hospodářsky proveditelných 
a sociálně přijatelných řešení šetrných 
k životnímu prostředí v rámci celého 
hodnotového řetězce (průzkum, těžba, 
zpracování, opětovné využití, recyklace 
a nahrazování). Měly by být zahrnuty 
potřeby související s využíváním vody 
ve venkovském, městském a průmyslovém 
prostředí a problémy ochrany vodních 
ekosystémů. Inovace v těchto oblastech 
vytvoří příležitosti k růstu a zaměstnanosti 
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partnerství pro suroviny. a také inovativní alternativy zahrnující 
vědu, technologie, hospodářství, politiku 
a veřejnou správu. Z toho důvodu se 
připravuje založení evropského inovačního 
partnerství pro suroviny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1633
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řešení otázky dostupnosti surovin 
vyžaduje koordinované výzkumné 
a inovační úsilí v mnoha oborech 
a odvětvích s cílem přispět k nalezení 
bezpečných, hospodářsky proveditelných 
a sociálně přijatelných řešení šetrných 
k životnímu prostředí v rámci celého 
hodnotového řetězce (průzkum, těžba, 
zpracování, opětovné využití, recyklace 
a nahrazování). Inovace v těchto oblastech 
vytvoří příležitosti k růstu a zaměstnanosti 
a také inovativní alternativy zahrnující 
vědu, technologie, hospodářství, politiku 
a správu věcí veřejných. Z toho důvodu se 
připravuje založení evropského inovačního
partnerství pro suroviny.

Řešení otázky dostupnosti surovin
vyžaduje koordinované výzkumné 
a inovační úsilí v mnoha oborech 
a odvětvích s cílem přispět k nalezení 
bezpečných, hospodářsky proveditelných 
a sociálně přijatelných řešení šetrných 
k životnímu prostředí v rámci celého 
hodnotového řetězce (průzkum, těžba,
zpracování, opětovné využití, recyklace 
a nahrazování). Inovace v těchto oblastech 
vytvoří příležitosti k růstu a zaměstnanosti 
a také inovativní alternativy zahrnující 
vědu, technologie, hospodářství, politiku 
a veřejnou správu. Z toho důvodu se 
připravuje založení evropských inovačních
partnerství pro účinné využívání vody a
pro suroviny.

Or. en

Odůvodnění

Hospodaření s vodou nepatří k problémům souvisejícím se surovinami (tyto pokrývají pouze 
suroviny nevyužívané v zemědělství a neposkytující energetické zdroje, nikoli zdroje obecně), 
proto je důležité vodu uvést v přehledu rozmanitých problémů odděleně.

Pozměňovací návrh 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer



PE492.790v01-00 54/157 AM\907850CS.doc

CS

za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ekologické inovace zajistí cenné nové 
příležitosti pro růst a zaměstnanost. Řešení 
vyvinutá prostřednictvím činnosti na 
úrovni Unie budou čelit nejzávažnějším 
hrozbám pro průmyslovou 
konkurenceschopnost a umožní rychlé 
zavádění a replikaci na celém jednotném 
trhu i mimo něj. Díky tomu bude možný 
přechod na ekologické hospodářství, které 
počítá s udržitelným využíváním zdrojů. 
Mezi partnery tohoto přístupu budou patřit: 
mezinárodní, evropští a vnitrostátní tvůrci 
politik, mezinárodní programy výzkumu 
a inovací a programy výzkumu a inovací 
členských států, evropské podniky 
a průmysl, Evropská agentura pro životní 
prostředí a vnitrostátní agentury pro životní 
prostředí a další příslušné zúčastněné 
strany. Kromě dvoustranné a regionální 
spolupráce budou akce na úrovni Unie 
rovněž podporovat související mezinárodní 
činnosti a iniciativy, včetně Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC), 
mezivládní platformy pro biologickou 
rozmanitost a pro ekosystémové služby 
(IPBES) a skupiny pro pozorování Země 
(GEO).

Ekologické inovace zajistí cenné nové 
příležitosti pro růst a zaměstnanost. Řešení 
vyvinutá prostřednictvím činnosti na 
úrovni Unie budou čelit nejzávažnějším 
hrozbám pro průmyslovou 
konkurenceschopnost a umožní rychlé 
zavádění a replikaci na celém jednotném 
trhu i mimo něj. Díky tomu bude možný 
přechod na ekologické hospodářství, které 
počítá s udržitelným využíváním zdrojů. 
Mezi partnery tohoto přístupu budou patřit: 
mezinárodní, evropští a vnitrostátní tvůrci 
politik, mezinárodní programy výzkumu 
a inovací a programy výzkumu a inovací 
členských států, evropské podniky 
a průmysl a zejména malé a střední 
podniky, evropské univerzity a výzkumné 
ústavy; nevládní organizace a skupiny 
odborníků; Evropská agentura pro životní 
prostředí a vnitrostátní agentury pro životní 
prostředí a další příslušné zúčastněné 
strany. Kromě dvoustranné a regionální 
spolupráce budou akce na úrovni Unie 
rovněž podporovat související mezinárodní 
činnosti a iniciativy, včetně Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC), 
mezivládní platformy pro biologickou 
rozmanitost a pro ekosystémové služby 
(IPBES), Mezinárodního panelu pro 
zdroje a skupiny pro pozorování Země 
(GEO).

Or. en

Pozměňovací návrh 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. a – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je vyvinout a posoudit 
inovativním, nákladově efektivní 
a udržitelná opatření pro přizpůsobování 
změnám a jejich zmírňování, se zaměřením 
jak na CO2, tak na ostatní skleníkové 
plyny, na zvyšování hladin moře 
a vnitrozemských vod; a se zdůrazněním 
jak technologických, tak 
netechnologických ekologických řešení, 
a to prostřednictvím shromáždění důkazů 
pro informovanou, včasnou a účinnou akci 
a prostřednictvím vytváření sítí potřebných 
dovedností. Činnosti se zaměří na zlepšení 
porozumění změně klimatu a zajištění 
spolehlivých klimatických projekcí, na 
posouzení dopadů a zranitelných míst 
a vývoj inovativních nákladově efektivních 
opatření pro přizpůsobování a předcházení 
rizikům a na podporu politik pro zmírnění 
změny klimatu. Kromě návrhu Komise 
COM (2011)811 části III odst. 5.1.1. 
a 5.1.2. je třeba i zde řešit tuto otázku.

Or. en

Odůvodnění

K zajištění toho, aby byly evropské společnosti připraveny čelit důsledkům změny klimatu, je 
třeba podporovat výzkum opatření ke zmírnění změny klimatu a na přizpůsobení se této 
změně.

Pozměňovací návrh 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je vyvinout a posoudit 
inovativní, nákladově efektivní a udržitelná 
opatření pro přizpůsobování změnám 
a jejich zmírňování, se zaměřením jak na 

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

CO2, tak na ostatní skleníkové plyny a se 
zdůrazněním jak technologických, tak 
netechnologických ekologických řešení, 
a to prostřednictvím shromáždění důkazů 
pro informovanou, včasnou a účinnou akci 
a prostřednictvím vytváření sítí potřebných 
dovedností. Činnosti se zaměří na zlepšení 
porozumění změně klimatu a zajištění 
spolehlivých klimatických projekcí, na 
posouzení dopadů a zranitelných míst 
a vývoj inovativních nákladově efektivních 
opatření pro přizpůsobování a předcházení 
rizikům a opatření na řízení zdrojů 
v klíčových společensko-hospodářských 
odvětvích (např. zemědělství, energetika, 
doprava, cestovní ruch, zástavba 
a kulturní dědictví) a na podporu politik
pro zmírnění změny klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1637
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a opatření pro přizpůsobování 
a předcházení rizikům a na podporu politik 
pro zmírnění změny klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1638
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. b – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Udržitelné řízení přírodních zdrojů 
a ekosystémů

b) Udržitelné a spolehlivé řízení přírodních 
zdrojů a ekosystémů

Or. en

Pozměňovací návrh 1639
Marisa Matias

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. b – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Udržitelné řízení přírodních zdrojů 
a ekosystémů

b) Udržitelné řízení přírodních zdrojů, 
kulturního dědictví a ekosystémů

Or. en

Pozměňovací návrh 1640
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je poskytnout znalosti pro řízení 
přírodních zdrojů, které dosahuje 

Záměrem je poskytnout znalosti pro řízení 
přírodních zdrojů, které dosahuje 



PE492.790v01-00 58/157 AM\907850CS.doc

CS

udržitelné rovnováhy mezi omezenými 
zdroji a potřebami společnosti 
a hospodářství. Činnosti se zaměří na 
podporu našeho porozumění fungování 
ekosystémů, jejich vzájemnému působení 
se sociálními systémy a jejich roli 
v podpoře hospodářství a dobrých 
životních podmínek lidí a na zajištění 
znalostí a nástrojů pro účinný rozhodovací 
proces a zapojení veřejnosti.

udržitelné rovnováhy mezi omezenými 
zdroji a potřebami společnosti 
a hospodářství. Činnosti se zaměří na 
podporu našeho porozumění fungování 
ekosystémů, včetně regulační úlohy 
oceánů a lesů při předcházení globálnímu 
oteplování, jejich vzájemnému působení se 
sociálními systémy a jejich roli v podpoře 
hospodářství a dobrých životních 
podmínek lidí a na zajištění znalostí 
a nástrojů pro účinný rozhodovací proces 
a zapojení veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1641
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je poskytnout znalosti pro řízení 
přírodních zdrojů, které dosahuje 
udržitelné rovnováhy mezi omezenými 
zdroji a potřebami společnosti 
a hospodářství. Činnosti se zaměří na 
podporu našeho porozumění fungování 
ekosystémů, jejich vzájemnému působení 
se sociálními systémy a jejich roli 
v podpoře hospodářství a dobrých 
životních podmínek lidí a na zajištění 
znalostí a nástrojů pro účinný rozhodovací 
proces a zapojení veřejnosti.

Záměrem je poskytnout znalosti pro řízení 
přírodních zdrojů, které dosahuje 
udržitelné rovnováhy mezi omezenými 
zdroji a potřebami společnosti. Činnosti se 
zaměří na podporu našeho porozumění 
fungování ekosystémů, jejich vzájemnému 
působení se sociálními systémy a jejich roli 
v podpoře hospodářství a dobrých 
životních podmínek lidí a na zajištění 
znalostí a nástrojů pro účinný rozhodovací 
proces a zapojení veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1642
Marisa Matias

Návrh nařízení
Příloha I– část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. b – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je poskytnout znalosti pro řízení 
přírodních zdrojů, které dosahuje 
udržitelné rovnováhy mezi omezenými 
zdroji a potřebami společnosti 
a hospodářství. Činnosti se zaměří na 
podporu našeho porozumění fungování 
ekosystémů, jejich vzájemnému působení 
se sociálními systémy a jejich roli 
v podpoře hospodářství a dobrých 
životních podmínek lidí a na zajištění
znalostí a nástrojů pro účinný rozhodovací 
proces a zapojení veřejnosti.

Záměrem je poskytnout znalosti pro řízení 
přírodních zdrojů a kulturního dědictví, 
které dosahuje udržitelné rovnováhy mezi 
omezenými zdroji a potřebami společnosti 
a hospodářství. Činnosti se zaměří na 
podporu našeho porozumění fungování 
ekosystémů, jejich vzájemnému působení 
se sociálními systémy a jejich roli 
v podpoře hospodářství a dobrých 
životních podmínek lidí a na zajištění 
znalostí a nástrojů pro účinný rozhodovací 
proces a zapojení veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1643
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Udržitelné řízení kulturního dědictví
Cílem je zajistit udržitelné řízení 
a využívání zdrojů kulturního dědictví 
a omezit přitom rizika související se 
změnou klimatu. Činnosti se zaměří na 
pozorování, sledování a modelování jako 
prostředky pro stanovení úrovní odolnosti 
a pro řízení kulturního dědictví tak, aby se 
položily základy pro komplexní rámec pro 
hodnocení rizik a jeho řízení. Budou 
vytvořeny ukazatele pro měření odchylek 
ve vizuální, materiální a strukturální 
integritě kulturního a archeologického 
(budovy a artefakty) dědictví.

Or. it
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Pozměňovací návrh 1644
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Řešení vzorců spotřeby zdrojů a 
změny životního stylu
Výzkum udržitelnosti změn životního stylu 
a podpora nových udržitelných životních 
stylů. Podpora zavádění inovací a řešení 
na straně poptávky s cílem omezit 
využívání zdrojů a jejich neudržitelné 
využívání.

Or. en

Pozměňovací návrh 1645
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Zajištění činností zaměřených na 
zachování udržitelného přechodu, řízení 
a využívání vodních zdrojů a služeb. 
Záměrem je zlepšit inovační znalostní 
základnu o (přechodu k) zásobování 
vodou, čištění vody, uzavřeném vodním 
cyklu, zpětném získávání energie/surovin 
a lepší zapojení/chování konečných 
spotřebitelů s cílem uspokojit budoucí 
potřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 1646
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. c – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Zajištění udržitelných dodávek 
neenergetických a nezemědělských surovin

c) Zajištění udržitelného využívání, řízení 
a dodávek neenergetických 
a nezemědělských surovin

Or. en

Pozměňovací návrh 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. c – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zlepšit znalostní základnu 
o surovinách a vyvinout inovativní řešení 
pro nákladově efektivní a k životnímu 
prostředí šetrný průzkum, těžbu, 
zpracování, recyklaci a využití surovin 
a pro jejich nahrazení ekonomicky 
přitažlivými alternativami s menším 
dopadem na životní prostředí. Činnosti se 
zaměří na zlepšení znalostní základny 
o dostupnosti surovin, na podporu 
udržitelných dodávek a používání surovin, 
na hledání alternativ k nejdůležitějším 
surovinám a na zlepšení společenského 
povědomí a dovedností v oblasti surovin.

Záměrem je zlepšit znalostní základnu o 
surovinách a vyvinout inovativní řešení pro 
nákladově efektivní využívání, opětovné 
použití a recyklaci a zpětné získávání
surovin, které účinně využívá zdroje a je 
šetrné k životnímu prostředí, a pro 
nahrazení těchto postupů ekonomicky 
přitažlivými alternativami s menším 
dopadem na životní prostředí. Činnosti se 
zaměří na zlepšení znalostní základny 
o dostupnosti surovin, na podporu 
udržitelných dodávek a používání surovin, 
na podporu ekodesignu, na podporu 
udržitelného zásobování, účinného 
využívání a opětovného využívání surovin,
na hledání alternativ k nejdůležitějším 
surovinám, na rozvíjení procesů a systémů 
uzavřeného oběhu, na podporu strategií 
a technologie pro recyklaci a opětovné 
využívání, na opatření na straně poptávky 
umožňující občanů a spotřebitelům snížit 
spotřebu surovin a plýtvání surovinami a 
na zlepšení společenského povědomí 
a dovedností v oblasti surovin.



PE492.790v01-00 62/157 AM\907850CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 1648
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. c – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zlepšit znalostní základnu 
o surovinách a vyvinout inovativní řešení 
pro nákladově efektivní a k životnímu 
prostředí šetrný průzkum, těžbu, 
zpracování, recyklaci a využití surovin 
a pro jejich nahrazení ekonomicky 
přitažlivými alternativami s menším 
dopadem na životní prostředí. Činnosti se 
zaměří na zlepšení znalostní základny 
o dostupnosti surovin, na podporu 
udržitelných dodávek a používání surovin, 
na hledání alternativ k nejdůležitějším 
surovinám a na zlepšení společenského 
povědomí a dovedností v oblasti surovin.

Záměrem je zlepšit znalostní základnu 
o surovinách a vyvinout inovativní řešení 
pro nákladově efektivní a k životnímu 
prostředí šetrný průzkum, těžbu, 
zpracování, recyklaci a zpětné získávání
surovin a pro jejich nahrazení ekonomicky 
přitažlivými alternativami s menším 
dopadem na životní prostředí. Činnosti se 
zaměří na zlepšení znalostní základny 
o dostupnosti surovin, na podporu 
udržitelných dodávek a používání surovin, 
na hledání alternativ k nejdůležitějším 
surovinám, na zlepšení společenského 
povědomí a dovedností v oblasti surovin, 
na zřizování a podporu regionálních a 
celostátních sdružení v oblasti surovin a 
na řešení logistických problémů při 
propojování průmyslových odvětví a 
zdrojů surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. c – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je zlepšit znalostní základnu 
o surovinách a vyvinout inovativní řešení 
pro nákladově efektivní a k životnímu 
prostředí šetrný průzkum, těžbu, 

Záměrem je zlepšit znalostní základnu 
o surovinách a vyvinout inovativní řešení 
pro nákladově efektivní a k životnímu 
prostředí šetrný průzkum, těžbu, 
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zpracování, recyklaci a využití surovin 
a pro jejich nahrazení ekonomicky 
přitažlivými alternativami s menším 
dopadem na životní prostředí. Činnosti se 
zaměří na zlepšení znalostní základny 
o dostupnosti surovin, na podporu 
udržitelných dodávek a používání surovin, 
na hledání alternativ k nejdůležitějším 
surovinám a na zlepšení společenského 
povědomí a dovedností v oblasti surovin.

zpracování, recyklaci a zpětné získávání
surovin a pro jejich nahrazení ekonomicky 
přitažlivými alternativami s menším 
dopadem na životní prostředí. Činnosti se 
zaměří na zlepšení znalostní základny 
o dostupnosti surovin, na podporu 
udržitelných dodávek a používání surovin, 
na hledání alternativ k nejdůležitějším a 
nebezpečným surovinám, na podporu 
projektů udržitelného využívání a 
opětovného využívání materiálů a na 
zlepšení společenského povědomí 
a dovedností v oblasti surovin.

Or. en

Odůvodnění

Projekty zaměřené na opětovné využívání jsou základem, na němž se mohou uplatňovat 
udržitelné toky materiálů.

Pozměňovací návrh 1650
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. d – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpořit veškeré formy 
ekologických inovací, které umožňují 
přechod na ekologické hospodářství. 
Činnosti se zaměří na posílení ekologicky 
inovativních technologií, procesů, služeb 
a produktů a podporu jejich uvádění na trh 
a replikace se zvláštním důrazem na MSP, 
na podporu inovativních politik 
a společenských změn, na měření 
a hodnocení pokroku směrem 
k ekologickému hospodářství a na podporu 
účinného využívání zdrojů prostřednictvím 
digitálních systémů.

Záměrem je podpořit veškeré formy 
ekologických inovací, které umožňují 
přechod na ekologické hospodářství. 
Činnosti se zaměří na posílení ekologicky 
inovativních technologií, procesů, služeb 
a produktů a podporu jejich uvádění na trh 
a replikace se zvláštním důrazem na MSP, 
na podporu inovativních politik 
a společenských změn, na měření 
a hodnocení pokroku směrem 
k ekologickému hospodářství a na podporu 
účinného využívání zdrojů prostřednictvím 
digitálních systémů. Zejména program 
ekologických inovací úspěšně prováděný 
v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace 
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v minulém víceletém finančním rámci EU 
by měl v rámci Horizontu 2020 
pokračovat a měly by mu být přiděleny 
dostatečné rozpočtové prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1651
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. d – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpořit veškeré formy 
ekologických inovací, které umožňují 
přechod na ekologické hospodářství. 
Činnosti se zaměří na posílení ekologicky 
inovativních technologií, procesů, služeb 
a produktů a podporu jejich uvádění na trh 
a replikace se zvláštním důrazem na MSP, 
na podporu inovativních politik 
a společenských změn, na měření 
a hodnocení pokroku směrem 
k ekologickému hospodářství a na podporu 
účinného využívání zdrojů prostřednictvím 
digitálních systémů.

Záměrem je podpořit veškeré formy 
ekologických inovací, které umožňují 
přechod na ekologické hospodářství. 
Činnosti se zaměří na posílení ekologicky 
inovativních technologií, procesů, služeb 
a produktů a podporu jejich uvádění na trh 
a replikace se zvláštním důrazem na MSP, 
na podporu inovativních politik 
a společenských změn, na podporu 
výzkumu bezpečných náhrad látek 
označených v nařízení EU o chemických 
látkách a jejich bezpečném používání jako 
nebezpečné, na měření a hodnocení 
pokroku směrem k ekologickému 
hospodářství a na podporu účinného 
využívání zdrojů prostřednictvím 
digitálních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. d – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpořit veškeré formy Záměrem je podpořit veškeré formy 
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ekologických inovací, které umožňují 
přechod na ekologické hospodářství. 
Činnosti se zaměří na posílení ekologicky 
inovativních technologií, procesů, služeb 
a produktů a podporu jejich uvádění na trh 
a replikace se zvláštním důrazem na MSP, 
na podporu inovativních politik 
a společenských změn, na měření 
a hodnocení pokroku směrem 
k ekologickému hospodářství a na podporu 
účinného využívání zdrojů prostřednictvím 
digitálních systémů.

ekologických inovací, které umožňují 
přechod na ekologické hospodářství. 
Činnosti se zaměří na posílení ekologicky 
inovativních technologií, procesů, služeb 
a produktů a podporu jejich uvádění na trh 
a replikace se zvláštním důrazem na MSP,
rozvíjení ekologicky inovativních strategií, 
metodik a nástrojů pro zachování 
kulturního dědictví v Evropě; na podporu 
inovativních politik a společenských změn, 
na měření a hodnocení pokroku směrem 
k ekologickému hospodářství a na podporu 
účinného využívání zdrojů prostřednictvím 
digitálních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. d – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpořit veškeré formy 
ekologických inovací, které umožňují 
přechod na ekologické hospodářství. 
Činnosti se zaměří na posílení ekologicky 
inovativních technologií, procesů, služeb 
a produktů a podporu jejich uvádění na trh 
a replikace se zvláštním důrazem na MSP, 
na podporu inovativních politik 
a společenských změn, na měření 
a hodnocení pokroku směrem 
k ekologickému hospodářství a na podporu 
účinného využívání zdrojů prostřednictvím 
digitálních systémů.

Záměrem je podpořit veškeré formy 
ekologických inovací, které umožňují 
přechod na ekologické hospodářství. 
Činnosti se zaměří na posílení ekologicky 
inovativních technologií, procesů, služeb 
a produktů a podporu jejich uvádění na trh 
a replikace se zvláštním důrazem na MSP, 
na podporu inovativních politik, 
udržitelných hospodářských modelů
a společenských změn, na měření 
a hodnocení pokroku směrem 
k ekologickému hospodářství a na podporu 
účinného využívání zdrojů prostřednictvím 
digitálních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1654
Oreste Rossi
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. d – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpořit veškeré formy 
ekologických inovací, které umožňují 
přechod na ekologické hospodářství. 
Činnosti se zaměří na posílení ekologicky 
inovativních technologií, procesů, služeb 
a produktů a podporu jejich uvádění na trh 
a replikace se zvláštním důrazem na MSP, 
na podporu inovativních politik 
a společenských změn, na měření 
a hodnocení pokroku směrem 
k ekologickému hospodářství a na podporu 
účinného využívání zdrojů prostřednictvím 
digitálních systémů.

Záměrem je podpořit veškeré formy 
ekologických inovací, které umožňují 
přechod na ekologické hospodářství. 
Činnosti se zaměří na posílení ekologicky 
inovativních technologií, procesů, služeb 
a produktů a podporu jejich uvádění na trh 
za tržní ceny a replikace se zvláštním 
důrazem na MSP, na podporu inovativních 
politik a společenských změn, na měření 
a hodnocení pokroku směrem 
k ekologickému hospodářství a na podporu 
účinného využívání zdrojů prostřednictvím 
digitálních systémů.

Or. it

Pozměňovací návrh 1655
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Správa kulturního dědictví, opravy, 
údržba, digitalizace a opětovné využití pro 
21. století
Cílem je chránit kulturní dědictví 20. 
století včetně digitálního dědictví. Činnosti 
se zaměří na rozvoj a zavádění nových 
technologií včetně nanotechnologií ve 
spojení s tradičními technologiemi a na 
základě posouzení kulturní přijatelnosti 
nových opatření včetně digitalizace za 
účelem zvýšení odolnosti citlivých a 
zranitelných kulturních materiálů a 
opětovného využití budov a uměleckých 
děl a s přihlédnutím k regionálním 
odlišnostem a různým kulturním 
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přístupům.

Or. it

Pozměňovací návrh 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Kulturní dědictví
Záměrem je prozkoumat strategie, 
metodiku a nástroje nezbytné pro zajištění 
dynamického a udržitelného kulturního 
dědictví v Evropě v reakci na změnu 
klimatu. Kulturní dědictví ve svých 
různých konkrétních formách poskytuje 
živoucí doklad reakce odolných komunit 
na mnohotvárné změny. Výzkum v oblasti 
kulturního dědictví vyžaduje 
multidisciplinární přístup, jehož cílem je 
zlepšit porozumění historickému 
materiálu. Činnosti se zaměří na 
stanovení míry odolnosti na základě 
sledování, monitorování a modelování a 
umožní lépe pochopit, jak komunity 
vnímají změnu klimatu a reagují na ni a 
jak se vyrovnávají se seismickými a 
vulkanickými riziky.

Or. it

Odůvodnění

Na společenské změny, zejména změna klimatu a nástup nových technologií, je třeba pohlížet 
s ohledem na jejich dopad na kulturní dědictví, přičemž je třeba věnovat náležitou pozornost 
jak rizikům, která představují, tak příležitostem, které nabízejí.

Pozměňovací návrh 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Kulturní dědictví: reakce společenství 
na změnu klimatu
Evropské dědictví představuje jednu 
z důležitých otázek, které je nutné řešit 
samostatně, neboť se jedná o jedinečný 
zdroj, který představuje významný 
utvářející prvek individuální a kolektivní 
identity; z tohoto důvodu je třeba zkoumat 
strategie, metodologie a nástroje pro 
zachování dynamického kulturního 
dědictví Evropy. Například z měnícího se 
prostředí a častějších mimořádných 
událostí, jakými jsou povodně, vulkanická 
a seismická rizika, vyplývá otázka, jak 
společenství chápou tyto výzvy a jak na ně 
reagují.

Or. en

Pozměňovací návrh 1658
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Kulturní dědictví
Záměrem je prozkoumat strategie, 
metodiku a nástroje nezbytné k zajištění 
dynamického a udržitelného kulturního 
dědictví pro Evropu tváří v tvář změně 
klimatu. Výzkum v oblasti kulturního 
dědictví vyžaduje multidisciplinární 
přístup, jehož cílem je zlepšit porozumění 
historickému materiálu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 5 – podbod 5.3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Dosažení dobrého 
environementálního stavu evropských 
moří a oceánů
Lepší znalost dopadů znečištění moří za 
účelem dosažení a zachování dobrého 
environmentálního stavu evropských moří 
a oceánů v souladu se směrnicí o strategii 
pro mořské prostředí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1660
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. INOVATIVNÍ A BEZPEČNÉ
SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ 
ZAČLENĚNÍ

6. EVROPA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ –
PŘEMÝŠLIVÉ SPOLEČNOSTI
PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ

Or. en

Pozměňovací návrh 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. INOVATIVNÍ A BEZPEČNÉ
SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ 

6. EVROPA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ –
PŘEMÝŠLIVÉ A INOVATIVNÍ 
SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ 
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ZAČLENĚNÍ ZAČLENĚNÍ

Or. en

Pozměňovací návrh 1662
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. INOVATIVNÍ A BEZPEČNÉ
SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ 
ZAČLENĚNÍ

6. CHÁPÁNÍ SPOLEČNOSTI, 
KULTURY A SPOLEČENSKÝCH ZMĚN 
V EVROPĚ

Or. en

Pozměňovací návrh 1663
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha i – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je pomoci rozvinout 
inovativní a bezpečné evropské společnosti 
podporující začlenění v kontextu 
nebývalých proměn a rostoucí celosvětové 
vzájemné závislosti.

Specifickými síly je zlepšit znalosti 
o Evropě a posílit její hospodářský růst 
prostřednictvím kultury a kreativity 
jakožto základních hodnot s cílem 
vybudovat inovativnější společnosti více
podporující začlenění. 

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se zdůraznit nejen porozuměni společnosti, ale také její pozitivní změna podporující 
hospodářský růst. V tomto smyslu mají kultura a kreativita zásadní význam. Je rovněž zřejmé, 
že kreativní a kulturní odvětví se mohou stát základem budoucího evropského hospodářského 
růstu:  obrana a ochrana naší  kultury znamená také její řádné zhodnocení za účelem zvýšení 
tvořivosti a inovací.
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Pozměňovací návrh 1664
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je pomoci rozvinout 
inovativní a bezpečné evropské společnosti 
podporující začlenění v kontextu 
nebývalých proměn a rostoucí celosvětové 
vzájemné závislosti.

Specifickým cílem je pomoci rozvinout 
přemýšlivé evropské společnosti 
podporující začlenění v kontextu 
nebývalých proměn a rostoucí celosvětové 
vzájemné závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je pomoci rozvinout 
inovativní a bezpečné evropské společnosti 
podporující začlenění v kontextu 
nebývalých proměn a rostoucí celosvětové 
vzájemné závislosti.

Specifickým cílem je pomoci rozvinout 
soudržné, inovativní a bezpečné evropské 
společnosti podporující začlenění 
v kontextu nebývalých proměn a rostoucí 
celosvětové vzájemné závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa čelí zásadním sociálně-
ekonomickým výzvám, které mají 
významný vliv na její budoucnost – jedná 
se například o rostoucí vzájemnou závislost 

Evropa čelí zásadním sociálně-
ekonomickým výzvám, které mají 
významný vliv na její budoucnost – jedná 
se například o rostoucí vzájemnou závislost 
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v hospodářské a kulturní oblasti, stárnutí, 
sociální vyloučení a chudobu, nerovnosti 
a migrační toky, odstranění digitální 
propasti, podporu kultury inovací 
a kreativity ve společnosti a podnicích 
i zajištění bezpečnosti a svobody a důvěry 
v demokratické instituce a mezi občany 
v rámci jednotlivých zemí i přeshraničně. 
Tyto výzvy, které jsou nesmírně velké, 
vyžadují společný evropský přístup.

v hospodářské a kulturní oblasti, stárnutí
a demografické změny, sociální vyloučení 
a chudobu, nerovnosti a migrační toky, 
odstranění digitální propasti, podporu 
kultury vědy, inovací a kreativity ve 
společnosti a podnicích i zajištění 
bezpečnosti a svobody a důvěry 
v demokratické instituce a mezi občany 
v rámci jednotlivých zemí i přeshraničně, 
podporu politického a občanského 
začlenění, posilování porozumění 
evropskému veřejnému životu a podporu 
komunikace a vztahů evropských 
společností překračujících národní, 
rasové, jazykové, náboženské, 
technologické a společenské překážky. 
Tyto výzvy, které jsou nesmírně velké, 
vyžadují společný evropský přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 1667
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa čelí zásadním sociálně-
ekonomickým výzvám, které mají 
významný vliv na její budoucnost – jedná 
se například o rostoucí vzájemnou závislost 
v hospodářské a kulturní oblasti, stárnutí, 
sociální vyloučení a chudobu, nerovnosti 
a migrační toky, odstranění digitální 
propasti, podporu kultury inovací 
a kreativity ve společnosti a podnicích 
i zajištění bezpečnosti a svobody a důvěry 
v demokratické instituce a mezi občany 
v rámci jednotlivých zemí i přeshraničně. 
Tyto výzvy, které jsou nesmírně velké, 
vyžadují společný evropský přístup.

Evropa čelí zásadním sociálně-
ekonomickým výzvám, které mají 
významný vliv na její budoucnost – jedná 
se například o rostoucí vzájemnou závislost 
v hospodářské a kulturní oblasti, stárnutí, 
sociální vyloučení a chudobu, nerovnosti 
a migrační toky, odstranění digitální 
propasti, podporu kultury inovací 
a kreativity ve společnosti a podnicích 
i zajištění bezpečnosti a svobody a důvěry 
v demokratické instituce a mezi občany 
v rámci jednotlivých zemí i přeshraničně. 
Tyto výzvy, které jsou nesmírně velké, 
vyžadují stále složitější kombinaci 
odlišných i společných evropských 
přístupů vycházejících ze sdílených 
vědeckých poznatků, které mohou 
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poskytnout jedině společenské a 
humanitní vědy, kulturní a kreativní 
odvětví

Or. en

Odůvodnění

Společenským změnám je možné čelit pomocí kultury a humanitních oborů.

Pozměňovací návrh 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaprvé v Unii přetrvávají značné 
nerovnosti jak mezi zeměmi, tak v rámci 
zemí. V roce 2010 index lidského rozvoje, 
tedy souhrnný ukazatel pokroku v oblasti 
zdraví, vzdělávání a příjmů, ohodnotil 
členské státy Unie mezi 0,743 a 0,895, což 
odráží značné rozdíly mezi zeměmi. 
Rovněž přetrvává značná nerovnost žen a 
mužů: například rozdíl v odměňování žen 
a mužů v Unii zůstává na 17,8 % ve 
prospěch mužů37. Každý šestý občan Unie 
(přibližně 80 milionů lidí) je dnes ohrožen 
chudobou. Během posledních dvou 
desetiletí narostla chudoba u mladých 
dospělých a rodin s dětmi. Míra 
nezaměstnanosti mladých lidí převyšuje 
20 %. Celkem 150 milionů Evropanů 
(přibližně 25 %) nikdy nepoužilo internet 
a možná nikdy nezíská dostatečnou 
počítačovou gramotnost. Rovněž stoupla 
politická lhostejnost a polarizace při 
volbách, což odráží slábnoucí důvěru 
občanů v současné politické systémy. Tyto 
údaje svědčí o tom, že některé sociální 
skupiny a společenství jsou trvale 
vynechávány ze společenského 
a hospodářského rozvoje nebo 
demokratické politiky.

Zaprvé v Unii přetrvávají značné 
nerovnosti jak mezi zeměmi, tak v rámci 
zemí. V roce 2010 index lidského rozvoje, 
tedy souhrnný ukazatel pokroku v oblasti 
zdraví, vzdělávání a příjmů, ohodnotil 
členské státy Unie mezi 0,743 a 0,895, což 
odráží značné rozdíly mezi zeměmi. 
Rovněž přetrvávají rozdíly v příležitostech 
pro ženy a muže. Rozdíl v odměňování žen 
a mužů v Unii zůstává na 17,8 % ve 
prospěch mužů37. Každý šestý občan Unie 
(přibližně 80 milionů lidí) je dnes ohrožen 
chudobou. Během posledních dvou 
desetiletí narostla chudoba u mladých 
dospělých a rodin s dětmi. Míra 
nezaměstnanosti mladých lidí převyšuje 
20 %. Celkem 150 milionů Evropanů 
(přibližně 25 %) nikdy nepoužilo internet 
a možná nikdy nezíská dostatečnou 
počítačovou gramotnost. Rovněž stoupla 
politická lhostejnost a polarizace při 
volbách, což odráží slábnoucí důvěru 
občanů v současné politické systémy. Tyto 
údaje svědčí o tom, že některé sociální 
skupiny a společenství jsou trvale 
vynechávány ze společenského 
a hospodářského rozvoje nebo 
demokratické politiky.
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Pozměňovací návrh 1669
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zatřetí občany stále více zasahuje mnoho 
forem nejistoty, ať už jde o trestnou 
činnost, násilí, terorismus, kybernetické 
útoky, narušení soukromí a další druhy 
sociálních a ekonomických potíží. Podle 
odhadů má trestná činnost každoročně 
v Evropě pravděpodobně až 75 milionů 
přímých obětí39. Přímé náklady na 
trestnou činnost, terorismus, protiprávní 
činnosti, násilí a katastrofy se v Evropě 
v roce 2010 odhadují nejméně na 650 
miliard EUR (přibližně 5 % HDP Unie). 
Jasným příkladem důsledků terorismu je 
útok na Twin Towers na Manhattanu dne 
11. září 2001. Došlo ke ztrátě tisíců 
lidských životů a odhaduje se, že tato 
událost způsobila v následujícím čtvrtletí 
ztráty v produktivitě Spojených států 
dosahující 35 miliard USD, 
47 miliard USD v celkové produkci 
a nárůst nezaměstnanosti téměř o 1 %. 
Občané, firmy a instituce se čím dál více 
zapojují do digitální komunikace 
a transakcí v sociálních, finančních 
a obchodních oblastech života, ale rozvoj 
internetu vedl také ke kyberkriminalitě, 
která stojí miliardu eur ročně, 
a k narušování soukromí, která se 
dotýkají jednotlivců i společností na celém 
kontinentu. Růst nejistoty v každodenním 
životě vinou neočekávaných situací 
pravděpodobně ovlivní důvěru občanů 
nejen v instituce, ale také jeden ve 
druhého.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1670
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zatřetí občany stále více zasahuje mnoho 
forem nejistoty, ať už jde o trestnou 
činnost, násilí, terorismus, kybernetické 
útoky, narušení soukromí a další druhy 
sociálních a ekonomických potíží. Podle 
odhadů má trestná činnost každoročně 
v Evropě pravděpodobně až 75 milionů 
přímých obětí39. Přímé náklady na 
trestnou činnost, terorismus, protiprávní 
činnosti, násilí a katastrofy se v Evropě 
v roce 2010 odhadují nejméně na 650 
miliard EUR (přibližně 5 % HDP Unie). 
Jasným příkladem důsledků terorismu je 
útok na Twin Towers na Manhattanu dne 
11. září 2001. Došlo ke ztrátě tisíců 
lidských životů a odhaduje se, že tato 
událost způsobila v následujícím čtvrtletí 
ztráty v produktivitě Spojených států 
dosahující 35 miliard USD, 
47 miliard USD v celkové produkci 
a nárůst nezaměstnanosti téměř o 1 %. 
Občané, firmy a instituce se čím dál více 
zapojují do digitální komunikace 
a transakcí v sociálních, finančních 
a obchodních oblastech života, ale rozvoj 
internetu vedl také ke kyberkriminalitě, 
která stojí miliardu eur ročně, 
a k narušování soukromí, která se 
dotýkají jednotlivců i společností na celém 
kontinentu. Růst nejistoty v každodenním 
životě vinou neočekávaných situací 
pravděpodobně ovlivní důvěru občanů 
nejen v instituce, ale také jeden ve 
druhého.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1671
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zatřetí občany stále více zasahuje mnoho 
forem nejistoty, ať už jde o trestnou 
činnost, násilí, terorismus, kybernetické 
útoky, narušení soukromí a další druhy 
sociálních a ekonomických potíží. Podle 
odhadů má trestná činnost každoročně 
v Evropě pravděpodobně až 75 milionů 
přímých obětí39. Přímé náklady na trestnou 
činnost, terorismus, protiprávní činnosti, 
násilí a katastrofy se v Evropě v roce 2010 
odhadují nejméně na 650 miliard EUR 
(přibližně 5 % HDP Unie). Jasným 
příkladem důsledků terorismu je útok na 
Twin Towers na Manhattanu dne 11. září 
2001. Došlo ke ztrátě tisíců lidských životů 
a odhaduje se, že tato událost způsobila 
v následujícím čtvrtletí ztráty 
v produktivitě Spojených států dosahující 
35 miliard USD, 47 miliard USD 
v celkové produkci a nárůst 
nezaměstnanosti téměř o 1 %. Občané, 
firmy a instituce se čím dál více zapojují 
do digitální komunikace a transakcí 
v sociálních, finančních a obchodních 
oblastech života, ale rozvoj internetu vedl 
také ke kyberkriminalitě, která stojí 
miliardu eur ročně, a k narušování 
soukromí, která se dotýkají jednotlivců 
i společností na celém kontinentu. Růst 
nejistoty v každodenním životě vinou 
neočekávaných situací pravděpodobně 
ovlivní důvěru občanů nejen v instituce, 
ale také jeden ve druhého.

Zatřetí občany stále více zasahuje mnoho 
forem nejistoty, ať už jde o trestnou 
činnost, násilí, terorismus, kybernetické 
útoky, narušení soukromí a další druhy 
sociálních a ekonomických potíží. Podle 
odhadů má trestná činnost každoročně 
v Evropě pravděpodobně až 75 milionů 
přímých obětí39. Přímé náklady na trestnou 
činnost, terorismus, protiprávní činnosti, 
násilí a katastrofy se v Evropě v roce 2010 
odhadují nejméně na 650 miliard EUR 
(přibližně 5 % HDP Unie).

Or. en



AM\907850CS.doc 77/157 PE492.790v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1672
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zatřetí občany stále více zasahuje mnoho 
forem nejistoty, ať už jde o trestnou 
činnost, násilí, terorismus, kybernetické 
útoky, narušení soukromí a další druhy 
sociálních a ekonomických potíží. Podle 
odhadů má trestná činnost každoročně 
v Evropě pravděpodobně až 75 milionů 
přímých obětí39. Přímé náklady na trestnou 
činnost, terorismus, protiprávní činnosti, 
násilí a katastrofy se v Evropě v roce 2010 
odhadují nejméně na 650 miliard EUR 
(přibližně 5 % HDP Unie). Jasným 
příkladem důsledků terorismu je útok na 
Twin Towers na Manhattanu dne 11. září 
2001. Došlo ke ztrátě tisíců lidských životů 
a odhaduje se, že tato událost způsobila 
v následujícím čtvrtletí ztráty 
v produktivitě Spojených států dosahující 
35 miliard USD, 47 miliard USD v celkové 
produkci a nárůst nezaměstnanosti téměř 
o 1 %. Občané, firmy a instituce se čím dál 
více zapojují do digitální komunikace 
a transakcí v sociálních, finančních 
a obchodních oblastech života, ale rozvoj 
internetu vedl také ke kyberkriminalitě, 
která stojí miliardu eur ročně, 
a k narušování soukromí, která se dotýkají 
jednotlivců i společností na celém 
kontinentu. Růst nejistoty v každodenním 
životě vinou neočekávaných situací 
pravděpodobně ovlivní důvěru občanů 
nejen v instituce, ale také jeden ve 
druhého.

Zatřetí občany stále více zasahuje mnoho 
forem nejistoty, ať už jde o trestnou 
činnost, násilí, terorismus, kybernetické 
útoky, narušení soukromí a další druhy 
sociálních a ekonomických potíží. Podle 
odhadů má trestná činnost každoročně 
v Evropě pravděpodobně až 75 milionů 
přímých obětí39. Přímé náklady na trestnou 
činnost, terorismus, protiprávní činnosti, 
násilí a katastrofy se v Evropě v roce 2010 
odhadují nejméně na 650 miliard EUR 
(přibližně 5 % HDP Unie). Jasným 
příkladem důsledků terorismu je útok na 
Twin Towers na Manhattanu dne 11. září 
2001. Došlo ke ztrátě tisíců lidských životů 
a odhaduje se, že tato událost způsobila 
v následujícím čtvrtletí ztráty 
v produktivitě Spojených států dosahující 
35 miliard USD, 47 miliard USD v celkové 
produkci a nárůst nezaměstnanosti téměř 
o 1 %. Občané, firmy a instituce se čím dál 
více zapojují do digitální komunikace 
a transakcí v sociálních, finančních 
a obchodních oblastech života, ale rozvoj 
internetu vedl také ke kyberkriminalitě, 
která stojí miliardu eur ročně, 
a k narušování soukromí, která se dotýkají 
jednotlivců i společností na celém 
kontinentu. Růst nejistoty v každodenním 
životě vinou neočekávaných situací 
pravděpodobně ovlivní důvěru občanů 
nejen v instituce, ale také jeden ve 
druhého. Klíčovým pro posílení 
hospodářského růstu a rozvoje je vhodný 
přístup podporující volný pohyb informací 
vyvážený přiměřenou mírou bezpečnosti 
informací a ochrany soukromí a osobních 
údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1673
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zatřetí občany stále více zasahuje mnoho 
forem nejistoty, ať už jde o trestnou 
činnost, násilí, terorismus, kybernetické 
útoky, narušení soukromí a další druhy 
sociálních a ekonomických potíží. Podle 
odhadů má trestná činnost každoročně 
v Evropě pravděpodobně až 75 milionů 
přímých obětí39. Přímé náklady na trestnou 
činnost, terorismus, protiprávní činnosti, 
násilí a katastrofy se v Evropě v roce 2010 
odhadují nejméně na 650 miliard EUR 
(přibližně 5 % HDP Unie). Jasným 
příkladem důsledků terorismu je útok na 
Twin Towers na Manhattanu dne 11. září 
2001. Došlo ke ztrátě tisíců lidských životů 
a odhaduje se, že tato událost způsobila 
v následujícím čtvrtletí ztráty 
v produktivitě Spojených států dosahující 
35 miliard USD, 47 miliard USD v celkové 
produkci a nárůst nezaměstnanosti téměř 
o 1 %. Občané, firmy a instituce se čím dál 
více zapojují do digitální komunikace 
a transakcí v sociálních, finančních 
a obchodních oblastech života, ale rozvoj 
internetu vedl také ke kyberkriminalitě, 
která stojí miliardu eur ročně, 
a k narušování soukromí, která se dotýkají 
jednotlivců i společností na celém 
kontinentu. Růst nejistoty v každodenním 
životě vinou neočekávaných situací 
pravděpodobně ovlivní důvěru občanů 
nejen v instituce, ale také jeden ve 
druhého.

Zatřetí občany stále více zasahuje mnoho 
forem nejistoty, ať už jde o trestnou 
činnost, násilí včetně genderově 
podmíněného násilí, terorismus, 
kybernetické útoky, narušení soukromí 
a další druhy sociálních a ekonomických 
potíží. Podle odhadů má trestná činnost 
každoročně v Evropě pravděpodobně až 
75 milionů přímých obětí39. Přímé náklady 
na trestnou činnost, terorismus, protiprávní 
činnosti, násilí a katastrofy se v Evropě 
v roce 2010 odhadují nejméně na 650 
miliard EUR (přibližně 5 % HDP Unie). 
Jasným příkladem důsledků terorismu je 
útok na Twin Towers na Manhattanu dne 
11. září 2001. Došlo ke ztrátě tisíců 
lidských životů a odhaduje se, že tato 
událost způsobila v následujícím čtvrtletí 
ztráty v produktivitě Spojených států 
dosahující 35 miliard USD, 
47 miliard USD v celkové produkci 
a nárůst nezaměstnanosti téměř o 1 %. 
Občané, firmy a instituce se čím dál více 
zapojují do digitální komunikace 
a transakcí v sociálních, finančních 
a obchodních oblastech života, ale rozvoj 
internetu vedl také ke kyberkriminalitě, 
která stojí miliardu eur ročně, 
a k narušování soukromí, která se dotýkají 
jednotlivců i společností na celém 
kontinentu. Růst nejistoty v každodenním 
životě vinou neočekávaných situací 
pravděpodobně ovlivní důvěru občanů 
nejen v instituce, ale také jeden ve 
druhého.

Or. es
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Odůvodnění

Je nezbytné, aby nařízení zvlášť zmiňovalo potřebu bojovat proti genderově podmíněnému 
násilí.

Pozměňovací návrh 1674
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složitost těmto úkolům vlastní a vývoj 
požadavků tak přináší nutnost vyvinout 
inovativní výzkum a nové inteligentní 
technologie, procesy a metody, 
mechanismy sociální inovace, 
koordinované akce a politiky, které budou 
předjímat či ovlivňovat nejdůležitější vývoj 
v Evropě. Vyžaduje to pochopení 
základních trendů a dopadů, které u těchto 
výzev hrají roli, a opětovné objevování 
nebo vynalézání úspěšných forem 
solidarity, koordinace a tvořivosti, které 
z Evropy činí výrazný vzor otevřených, 
inovativních a bezpečných společností ve 
srovnání s jinými regiony světa. To 
vyžaduje strategičtější přístup ke 
spolupráci se třetími zeměmi. Na závěr, 
jelikož by bezpečnostní politiky na sebe 
měly vzájemně působit s rozličnými 
sociálními politikami, bude důležitým 
aspektem této výzvy posílení 
společenského rozměru výzkumu v oblasti 
bezpečnosti.

Složitost těmto úkolům vlastní a vývoj 
požadavků tak přináší nutnost vyvinout 
inovativní výzkum a nové inteligentní 
technologie, procesy a metody, 
mechanismy sociální inovace, 
koordinované akce a politiky, které budou 
předjímat či ovlivňovat nejdůležitější vývoj 
v Evropě. Vyžaduje to pochopení 
základních trendů a dopadů, které u těchto 
výzev hrají roli, a opětovné objevování 
nebo vynalézání úspěšných forem 
solidarity, koordinace a tvořivosti, které
z Evropy činí výrazný vzor otevřených, 
inovativních a bezpečných společností ve 
srovnání s jinými regiony světa. To 
vyžaduje strategičtější přístup ke 
spolupráci se třetími zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1675
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složitost těmto úkolům vlastní a vývoj 
požadavků tak přináší nutnost vyvinout 
inovativní výzkum a nové inteligentní 
technologie, procesy a metody, 
mechanismy sociální inovace, 
koordinované akce a politiky, které budou 
předjímat či ovlivňovat nejdůležitější vývoj 
v Evropě. Vyžaduje to pochopení 
základních trendů a dopadů, které u těchto 
výzev hrají roli, a opětovné objevování 
nebo vynalézání úspěšných forem 
solidarity, koordinace a tvořivosti, které 
z Evropy činí výrazný vzor otevřených, 
inovativních a bezpečných společností ve 
srovnání s jinými regiony světa. To 
vyžaduje strategičtější přístup ke 
spolupráci se třetími zeměmi. Na závěr, 
jelikož by bezpečnostní politiky na sebe 
měly vzájemně působit s rozličnými 
sociálními politikami, bude důležitým 
aspektem této výzvy posílení 
společenského rozměru výzkumu v oblasti 
bezpečnosti.

Složitost těmto úkolům vlastní a vývoj 
požadavků tak přináší nutnost vyvinout 
inovativní výzkum a nové inteligentní 
technologie, procesy a metody, 
mechanismy sociální inovace, 
koordinované akce a politiky, které budou 
předjímat či ovlivňovat nejdůležitější vývoj 
v Evropě. Vyžaduje to pochopení 
základních trendů a dopadů, které u těchto 
výzev hrají roli, a opětovné objevování 
nebo vynalézání úspěšných forem 
solidarity, koordinace a tvořivosti, které 
z Evropy činí výrazný vzor otevřených, 
inovativních a bezpečných společností ve 
srovnání s jinými regiony světa. To 
vyžaduje strategičtější přístup ke 
spolupráci se třetími zeměmi. Je rovněž 
důležité využít rozsáhlé evropské kulturní 
dědictví jako základní nástroj sbližování 
občanů EU a posilování soudržnosti 
evropské společnosti. Na závěr, jelikož by 
bezpečnostní politiky na sebe měly 
vzájemně působit s rozličnými sociálními 
politikami, bude důležitým aspektem této 
výzvy posílení společenského rozměru 
výzkumu v oblasti bezpečnosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 1676
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ačkoli technologie může sehrát důležitou 
úlohu při posilování evropské bezpečnosti, 
je důležité, aby Evropa, která je již nyní 
poměrně bezpečná, učinila kroky k řešení 
prvotních příčin ohrožení bezpečnosti 
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(doma i v zahraničí) a aby vyvážila 
zaměření na větší bezpečnost, které 
v posledním desetiletí převládalo, přijetím 
opatření pro obnovení občanských 
svobod, ochranu základních práv 
a posílení odpovědnosti. Všechny tyto 
iniciativy musí být součástí širšího 
výzkumného programu pro „lidskou 
bezpečnost“.

Or. en

Pozměňovací návrh 1677
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.1 – pododstavec 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program bude řešit zejména vztah mezi 
výzkumem v oblasti přírodních věd a 
technologie a jinými vědami, zejména 
politologií, sociologií a humanitními 
vědami, které se zaměřují na povahu 
konfliktů a spolupráce, na jejich 
transformaci v oblasti bezpečnosti, na 
úlohu státu, mezinárodních organizací, 
nestátních subjektů a subjektů občanské 
společnosti, ale také na předcházení 
konfliktům, budování míru a reformu 
odvětví civilní bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1678
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se vybudovaly inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění, 
potřebuje Evropa reakci, která znamená 
rozvoj nových znalostí, technologií 
a kapacit, stejně jako určení možností 
politik. Takové úsilí Evropě pomůže řešit 
své výzvy nejen interně, ale také jako 
globálnímu hráči na mezinárodním poli. To 
následně také pomůže členským státům 
těžit ze zkušeností odjinud a umožní jim 
lépe vymezit svá vlastní zvláštní opatření 
odpovídající jejich vlastním souvislostem.

Aby se vybudovaly inovativní a bezpečné 
společnosti podporující začlenění, 
potřebuje Evropa reakci, která znamená 
rozvoj nových znalostí, technologií a 
kapacit, stejně jako určení možností 
politik; bylo by vhodné vypracovat přesný 
soupis důležitých a vlivných témat 
obecného zájmu, která by mohla přinést 
řešení společenských, právních a 
politických problémů Unie, přičemž je 
třeba stanovit obory, z nichž by bylo 
vhodné při jednotlivých výzkumech 
vycházet.  Takové úsilí Evropě pomůže 
řešit své výzvy nejen interně, ale také jako 
globálnímu hráči na mezinárodním poli. To 
následně také pomůže členským státům 
těžit ze zkušeností odjinud a umožní jim 
lépe vymezit svá vlastní zvláštní opatření 
odpovídající jejich vlastním souvislostem.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba upustit od zmatečného hledání řešení a stanovit hlavní směry v podobě soupisu 
témat; tento soupis umožní stanovit obor, z něhož je třeba při řešení jednotlivých problémů 
vycházet.

Pozměňovací návrh 1679
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se vybudovaly inovativní a bezpečné
společnosti podporující začlenění, 
potřebuje Evropa reakci, která znamená 
rozvoj nových znalostí, technologií 
a kapacit, stejně jako určení možností 
politik. Takové úsilí Evropě pomůže řešit 
své výzvy nejen interně, ale také jako 

Aby se vybudovaly inovativní a přemýšlivé
společnosti podporující začlenění, 
potřebuje Evropa reakci, která znamená 
rozvoj nových znalostí, technologií 
a kapacit, stejně jako určení možností 
politik. Takové úsilí Evropě pomůže řešit 
své výzvy nejen interně, ale také jako 
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globálnímu hráči na mezinárodním poli. To 
následně také pomůže členským státům 
těžit ze zkušeností odjinud a umožní jim 
lépe vymezit svá vlastní zvláštní opatření 
odpovídající jejich vlastním souvislostem.

globálnímu hráči na mezinárodním poli. To 
následně také pomůže členským státům 
těžit ze zkušeností odjinud a umožní jim 
lépe vymezit svá vlastní zvláštní opatření 
odpovídající jejich vlastním souvislostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1680
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zlepšit předávání znalostí v rámci 
vědecké obce a širší veřejnosti se bude 
dále rozvíjet dostupnost a využívání 
výsledků veřejně financovaného výzkumu, 
například prostřednictvím vědecko-
populárních filmů.

Or. en

Odůvodnění

Výzkum a výzkum podporovaný z prostředků EU by měl být k dispozici nejen výzkumným 
pracovníkům, ale také společnosti. Je velmi zapotřebí seznamovat společnost a širší veřejnost 
s evropským výzkumem, a to živým, zajímavým a srozumitelným způsobem. To by bylo možné 
prostřednictvím vědecko-populárních filmů. Vědecké filmy mohou spojovat vědu a společnost 
a toto spojení bude základem pro vědecký dialog.

Pozměňovací návrh 1681
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ústředním úkolem v rámci této výzvy 
proto bude pomoci vyvinout nové způsoby 

Ústředním úkolem v rámci této výzvy 
proto bude pomoci vyvinout nové způsoby 
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spolupráce mezi zeměmi uvnitř Unie a na 
celém světě, stejně jako mezi příslušnými 
výzkumnými a inovačními společenstvími. 
Zapojení občanů a průmyslu, podpora 
procesů sociálních a technologických 
inovací, povzbuzování k inteligentní 
a participativní veřejné správě, stejně jako 
podpora politiky založené na důkazech, to 
vše se bude systematicky uskutečňovat, 
aby se zvýšil význam všech těchto činností 
pro tvůrce politik, sociální a ekonomické 
aktéry a občany. V tomto ohledu budou 
výzkum a inovace předpokladem 
konkurenceschopnosti evropských 
průmyslových odvětví a služeb, zejména 
v oblastech bezpečnosti, digitálního 
rozvoje a ochrany soukromí.

spolupráce mezi zeměmi uvnitř Unie a na 
celém světě, stejně jako mezi příslušnými 
výzkumnými a inovačními společenstvími. 
Zapojení občanů a průmyslu, podpora 
procesů sociálních a technologických 
inovací, povzbuzování k inteligentní 
a participativní veřejné správě, stejně jako 
podpora politiky založené na důkazech, to 
vše se bude systematicky uskutečňovat, 
aby se zvýšil význam všech těchto činností 
pro tvůrce politik, sociální a ekonomické 
aktéry a občany. V tomto ohledu budou 
výzkum a inovace předpokladem 
konkurenceschopnosti evropských 
průmyslových odvětví a služeb, 
evropského příspěvku v oblasti mírového 
řešení konfliktů, zejména v oblastech 
bezpečnosti, digitálního rozvoje a ochrany 
soukromí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1682
Marisa Matias

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ústředním úkolem v rámci této výzvy 
proto bude pomoci vyvinout nové způsoby 
spolupráce mezi zeměmi uvnitř Unie a na 
celém světě, stejně jako mezi příslušnými 
výzkumnými a inovačními společenstvími. 
Zapojení občanů a průmyslu, podpora 
procesů sociálních a technologických 
inovací, povzbuzování k inteligentní 
a participativní veřejné správě, stejně jako 
podpora politiky založené na důkazech, to 
vše se bude systematicky uskutečňovat, 
aby se zvýšil význam všech těchto činností 
pro tvůrce politik, sociální a ekonomické 
aktéry a občany. V tomto ohledu budou 
výzkum a inovace předpokladem 
konkurenceschopnosti evropských 

Ústředním úkolem v rámci této výzvy 
proto bude pomoci vyvinout nové způsoby 
spolupráce mezi zeměmi uvnitř Unie a na 
celém světě, stejně jako mezi příslušnými 
výzkumnými a inovačními společenstvími. 
Zapojení občanů a průmyslu, podpora 
procesů sociálních a technologických 
inovací, povzbuzování k inteligentní 
a participativní veřejné správě, stejně jako 
podpora politiky založené na důkazech, to 
vše se bude systematicky uskutečňovat, 
aby se zvýšil význam všech těchto činností 
pro tvůrce politik, sociální a ekonomické 
aktéry a občany. V tomto ohledu budou 
výzkum a inovace předpokladem 
konkurenceschopnosti evropských 



AM\907850CS.doc 85/157 PE492.790v01-00

CS

průmyslových odvětví a služeb, zejména 
v oblastech bezpečnosti, digitálního 
rozvoje a ochrany soukromí.

průmyslových odvětví a služeb, zejména 
v oblastech bezpečnosti, digitálního 
rozvoje a ochrany soukromí. Úspěšné 
zavádění nezbytných změn skutečně závisí 
na zapojení veřejnosti v oblasti vědy a 
inovací a jejich přínosu. Aby toho bylo 
dosaženo, je nezbytné zaměřit se na 
společenské aspekty problémů společnosti 
zahrnující nejen subjekty průmyslu, ale 
také výzkumné pracovníky a univerzity, 
občanskou společnost a její organizace a 
instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1683
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování ze strany Unie v rámci této 
výzvy tak podpoří rozvoj, provádění 
a přizpůsobení hlavních politik Unie, 
zejména priorit strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky a strategie vnitřní 
bezpečnosti Unie, včetně politik týkajících 
se předcházení katastrofám a reakcí na 
ně. Bude se usilovat o koordinaci 
s přímými akcemi Společného 
výzkumného střediska.

Financování ze strany Unie v rámci této 
výzvy tak podpoří rozvoj, provádění 
a přizpůsobení hlavních politik Unie, 
zejména priorit strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění. Bude se usilovat o koordinaci 
s přímými akcemi Společného 
výzkumného střediska.

Or. en

Pozměňovací návrh 1684
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.2 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování ze strany Unie v rámci této 
výzvy tak podpoří rozvoj, provádění 
a přizpůsobení hlavních politik Unie, 
zejména priorit strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, společné zahraniční
a bezpečnostní politiky a strategie vnitřní 
bezpečnosti Unie, včetně politik týkajících 
se předcházení katastrofám a reakcí na ně. 
Bude se usilovat o koordinaci s přímými 
akcemi Společného výzkumného střediska.

Financování ze strany Unie v rámci této 
výzvy tak podpoří rozvoj, provádění 
a přizpůsobení hlavních politik Unie, 
zejména priorit strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, civilní mise v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) 
se zaměřením na právní stát a reformy 
v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti,
včetně politik týkajících se předcházení 
katastrofám a reakcí na ně. Bude se 
usilovat o koordinaci s přímými akcemi 
Společného výzkumného střediska.

Or. en

Pozměňovací návrh 1685
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.2 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodržování základních hodnot je 
stavebním prvkem jakéhokoli 
bezpečnostního výzkumu a politiky. 
Bezpečnostní výzkum a technologie může 
přispívat ke snížení rizik, technologie by 
však neměla zvyšovat obavy nebo pocity 
oddělení a vyloučení, její koncepce by 
měla respektovat lidská práva a právní 
předpisy.  

Or. en

Pozměňovací návrh 1686
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 – podbod 6.2 – pododstavec 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Proto by jakýkoli výzkum související 
s bezpečností měl zahrnovat konzultaci 
s evropským inspektorem ochrany údajů, 
Agenturou Evropské unie pro základní 
práva, Evropskou skupinou pro etiku ve 
vědě a nových technologiích, 
organizacemi občanské společnosti 
a akademickými institucemi.  Všechny 
projekty musí být zejména v souladu se 
stávajícími právními předpisy a 
základními právy, pokud by jejich 
očekávané výsledky měly být nyní 
uplatňovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 1687
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. Výzkum v humanitních 
a společenských vědách představuje 
základní nástroj umožňující dosáhnout 
priorit a specifických cílů programu 
Horizont 2020 a nepochybně má zásadní 
význam pro společnosti podporující 
začlenění. Výzkum podpoří tvůrce politik 
při navrhování politik, které bojují 
s chudobou a brání rozvoji různých forem 
rozdělení, diskriminace a nerovnosti, jako 
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ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

jsou nerovnosti mezi ženami a muži, 
diskriminace na základě pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace 
nebo digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje význam a úlohu společenských a humanitních věd 
v programu Horizont 2020, přičemž poukazuje na cíl, kterým jsou „společnosti podporující 
začlenění“. Na druhé straně poukazuje také na to, že veškerý výzkum musí být v souladu se 
zákazem diskriminace.

Pozměňovací návrh 1688
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
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digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

V tomto ohledu může hrát významnou 
úlohu výzkum v oblasti společenských 
věd, kultury a kreativity, v humanitních 
vědách a v oblasti kulturního dědictví. 
Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují 
s chudobou a brání rozvoji různých forem 
rozdělení, diskriminace a nerovnosti, jako 
jsou nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům, a zároveň 
podpoří kreativitu, začlenění, inovace 
a přístup ke kulturnímu dědictví a jeho 
zachování. Zejména ovlivní provádění a 
přizpůsobení strategie Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
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vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování strategií, které bojují 
s chudobou a sociálním vyloučením 
v evropských společnostech, jako je 
neexistence rovných příležitostí pro ženy a 
muže, digitální či inovační propast, a to  i 
ve vztahu k dalším světovým regionům. 
Zejména ovlivní provádění a přizpůsobení 
strategie Evropa 2020 a obecnou vnější 
činnost Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace, vyloučení a nerovnosti, jako 
jsou nerovnosti mezi ženami a muži, 
politické a sociální vyloučení, 
diskriminace na základě pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, jazyka, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace nebo digitální, informační, 
vzdělanostní či inovační propast, a to 
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regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1691
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení,
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020. Zvláštní úsilí by mělo být 
vyvinuto ve výzkumu dopadů dětské 
chudoby a vyloučení mladých lidí 
z pracovního trhu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020. Činnosti EIT a jeho 
znalostních a inovačních společenství by 
měly přispívat také k šíření vysoké kvality 
a k širšímu zapojení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu má vedoucí úlohu 
výzkum v humanitních a společenských
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1694
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
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technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

technologických zlepšení a organizačních 
a sociálních inovací. V tomto ohledu hraje
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách, včetně sociologie a politologie.
Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují 
s chudobou, konflikty a válkami a brání 
rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1695
Marisa Matias

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži, 
diskriminace osob se zdravotním 
postižením nebo digitální či inovační 



AM\907850CS.doc 95/157 PE492.790v01-00

CS

k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

propast, a to v evropských společnostech 
i ve vztahu k dalším světovým regionům. 
Zejména ovlivní provádění a přizpůsobení 
strategie Evropa 2020 a obecnou vnější 
činnost Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1696
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociálního, ekonomického a politického 
začlenění a pozitivní mezikulturní 
dynamiky v Evropě a s mezinárodními 
partnery prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

Záměrem je napomoci rozvoji solidarity, 
sociální soudržnosti, ekonomického 
a politického začlenění a pozitivní 
mezikulturní dynamiky v Evropě 
a s mezinárodními partnery 
prostřednictvím nejmodernějších 
vědeckých prostředků a mezioborovosti, 
technologických zlepšení a organizačních 
inovací. V tomto ohledu může hrát 
významnou úlohu výzkum v humanitních 
vědách. Výzkum podpoří tvůrce politik při 
navrhování politik, které bojují s chudobou 
a brání rozvoji různých forem rozdělení, 
diskriminace a nerovnosti, jako jsou 
nerovnosti mezi ženami a muži nebo 
digitální či inovační propast, a to 
v evropských společnostech i ve vztahu 
k dalším světovým regionům. Zejména 
ovlivní provádění a přizpůsobení strategie 
Evropa 2020 a obecnou vnější činnost 
Unie. Přijmou se zvláštní opatření 
k odhalení excelence v méně rozvinutých 
regionech, čímž se rozšíří účast v programu 
Horizont 2020.

Or. en
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Odůvodnění

Ve spojení s výzvou, kterou představují „inovativním a přemýšlivé společnosti podporující 
začlenění“, bychom jako dobrý příklad významu humanitních věd rádi zdůraznili, že výzkum 
se musí věnovat silám, které stojí za začleněním, vyloučením a solidaritou. V této souvislosti 
je velmi slibné zapojení nástrojů IKT za účelem posílení demokratické účasti. Významnou 
oblastí výzkumu je proto začlenění IKT technologií na všech úrovních vzdělávacích systémů v 
Evropě. Do této výzvy by proto měla být začleněna technologie podporující vzdělávání.

Pozměňovací návrh 1697
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem pomoci odstranit výzkumnou 
a inovační propast v členských státech 
a v Evropě budou rozvíjeny doplňkovost 
a synergie se strukturálními fondy jak 
v počátečních fázích (budování kapacit 
v členských státech k lepší přípravě jejich 
účasti na programu Horizont 2020), tak 
v pozdějších fázích (využívání a rozšíření 
výsledků výzkumu a inovací vyplývajících 
z programu Horizont 2020). Tam, kde je 
to možné, bude podporována 
interoperabilita těchto dvou nástrojů. Je 
vhodné kumulativní nebo kombinované 
financování.
V této souvislosti se opatření zaměří na 
plné využívání potenciálu evropských 
talentů, čímž se dosáhne optimálního 
hospodářského a sociálního dopadu 
výzkumu a inovací. Tato opatření budou 
nezávislá na politikách a činnosti fondů 
v rámci politiky soudržnosti, ale zároveň 
je budou doplňovat . Uvedená opatření 
zahrnují:
a) Spojování nově vznikajících institucí, 
špičkových středisek a inovativních 
regionů v méně rozvinutých oblastech, 
regionech nebo členských státech s jejich 
mezinárodními protějšky jinde v Evropě, 
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které zaujímají vedoucí postavení, v rámci 
hospodářské soutěže. To bude zahrnovat 
spolupráci špičkových výzkumných 
institucí nebo oddělení s institucemi a 
odděleními v méně rozvinutých oblastech 
nebo regionech, výměny pracovníků, 
odborné poradenství a pomoc a 
vypracování společných strategií pro 
vytváření špičkových center. Tato centra 
mohou být v méně rozvinutých regionech 
podporována z fondů politiky soudržnosti. 
Bude zvážena možnost vytvářet vazby 
s inovačními seskupeními a oceňovat 
špičkovou úroveň v méně rozvinutých 
regionech, a to například prostřednictvím 
vzájemného hodnocení a udělování 
označení vynikající kvality institucím, 
které splňují mezinárodní normy.
b) Vytvoření až 40 „pracovních míst 
EVP“ s cílem přilákat vynikající 
akademické pracovníky do institucí nebo 
oddělení, která mají zřejmý potenciál 
dosáhnout špičkové úrovně výzkumu, 
s cílem zlepšit umožnit těmto institucím 
plně využít jejich potenciál a vytvořit tak 
rovné podmínky pro výzkum a inovace v 
Evropském výzkumném prostoru. To bude 
zahrnovat institucionální podporu 
vytváření konkurenceschopného 
výzkumného prostředí a rámcových 
podmínek, jež jsou nezbytné pro přilákání, 
udržení a rozvoj špičkových výzkumných 
talentů v těchto institucích.
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c) Udělování „známky vynikající kvality“ 
návrhům projektů ERV, Akce Marie 
Curie-Sklodowska nebo návrhům 
projektů spolupráce, které nezískaly 
finanční prostředky z důvodu 
rozpočtových omezení. Vnitrostátní 
a regionální fondy by tak mohly být 
povzbuzovány, aby přispěly k financování 
těch projektů, které splňují kritéria 
vynikající kvality, ale nemohou být 
financovány kvůli nedostatku evropských 
prostředků.
d) Udělování „známky vynikající kvality“ 
dokončeným projektům s cílem usnadnit 
financování následných kroků (např. 
pilotní projekty, ukázkové projekty nebo 
zhodnocení výsledků výzkumu) 
z vnitrostátních nebo regionálních zdrojů.
e) Udělování „grantů ERV na návrat“ 
výzkumným pracovníkům, kteří 
v současné době pracují mimo Evropu 
a chtějí pracovat v Evropě.
f) Podporu doplňkových dohod 
uzavřených mezi organizacemi, jež jsou 
příjemci grantů pro projekty 
kooperativního výzkumu, a dalšími 
subjekty a organizacemi zřízenými 
zejména v zemích, které nejsou přímo 
zapojeny do projektu, s konkrétním cílem 
vytvořit příležitosti k odbornému 
vzdělávání (zejména doktorandská a 
postdoktorandská místa).
g) Posilování úspěšných sítí, jejichž cílem 
je vytváření sítí vysoce kvalitních institucí 
v oblasti výzkumu a inovací. Zvláštní 
pozornost bude věnována programu 
COST s cílem podpořit činnosti k nalezení 
a propojení „ohnisek špičkové kvality“ 
(vysoce kvalitních vědeckých společenství 
a mladých výzkumných pracovníků) v 
Evropě.
h) Rozvoj specifických vzdělávacích 
mechanismů k účasti na programu 
Horizont 2020, které budou plně využívat 
stávajících sítí, např. národních 
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kontaktních míst.
i) Poskytování doktorandských 
a postdoktorandských stipendijních 
programů a pokročilých vzdělávacích 
stipendijních programů pro inženýry 
umožňujících přístup do všech 
mezinárodních výzkumných infrastruktur 
v Evropě, včetně infrastruktur 
spravovaných mezinárodními vědeckými 
organizacemi.
j) Podporu rozvoje a monitorování 
strategií inteligentní specializace. Bude 
vyvinut nástroj pro podporu politiky a 
bude usnadněno vyvozování politických 
poznatků na regionální úrovni 
prostřednictvím vzájemného 
mezinárodního hodnocení a sdílení 
osvědčených postupů.
k) Vytvoření internetového trhu, kde bude 
možno inzerovat duševní vlastnictví, 
s cílem propojit vlastníky a uživatele práv 
k duševnímu vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze zprávy poslankyně Carvalhové. Stanoví se zde však konkrétní počet pracovních 
míst v EVP – tato pracovní místa musí být velmi kvalitní.

Pozměňovací návrh 1698
Luigi Berlinguer

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prosazování inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění;

a) mechanismy prosazování inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění při zohlednění kulturní 
rozmanitosti Evropy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1699
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prosazování inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění;

a) prosazování inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění, přičemž je třeba analyzovat 
slabá místa stávajícího hospodářského 
modelu;

Or. es

Odůvodnění

Uvedená oblast činnosti se upřesňuje a doplňuje se požadavek, aby se analyzoval stávající 
hospodářský model.

Pozměňovací návrh 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zmenšení rozdílů mezi regiony 
v Evropě a mezi evropskými a jinými 
regiony ve světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1701
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) budování odolných společností 
podporujících začlenění v Evropě;

b) budování odolných společností 
podporujících začlenění v Evropě, v nichž 
se bude podporovat vytváření společné 
evropské identity;

Or. es

Odůvodnění

Pro vybudování odolných společností podporujících začlenění je důležité podporovat toto 
společné povědomí.

Pozměňovací návrh 1702
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 2 – písm. b – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) navrhujeme rovněž, aby do této činnosti 
byl začleněn rovněž výzkum v oblasti 
cestovního ruchu, zážitkové ekonomiky 
a kulturního dědictví. Například cestovní 
ruch a naše kulturní dědictví hrají 
významnou úlohu ve vytváření evropské 
identity, a proto je důležité zjistit, jaký vliv 
má například cestovní ruch na to, jak 
vnímáme sami sebe;

Or. en

Odůvodnění

Připomínáme, že výzkum v oblasti cestovního ruchu, zážitkové ekonomiky a kulturních studií 
má důležitou úlohu pro dosažení cíle, kterým je Evropa podporující začlenění. Všechny 
oblasti mají zásadní význam pro vytváření evropské identity, a proto je důležité zjistit, jaký 
vliv má například cestovní ruch na to, jak naši občané vnímají sami sebe a ostatní.

Pozměňovací návrh 1703
Britta Thomsen
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 2 – písm. b – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) měl by se klást důraz i na technologický 
pokrok, který umožní výrazné zlepšení 
uživatelské přívětivosti nástrojů IKT;

Or. en

Pozměňovací návrh 1704
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 2 – písm. b – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) je rovněž potřeba lépe chápat, jak 
může IKT přispět ke zdokonalení 
vzdělávacích postupů na všech úrovních 
vzdělávacího systému v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) budování paměti a identity a podpora 
kulturních výměn;

Or. en

Pozměňovací návrh 1706
Britta Thomsen
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posílení role Evropy jakožto globálního 
hráče;

c) posílení role Evropy jakožto globálního 
hráče. V následujících letech 
pravděpodobně poroste geopolitický, 
environmentální a kulturní význam 
arktických oblastí, což zvyšuje potřebu 
intenzivnějšího arktického výzkumu 
z hlediska humanitní věd, jehož cílem je 
lépe pochopit rychlý vývoj a změny, které 
v těchto společnostech, kulturách 
a zeměpisných oblastech probíhají;

Or. en

Odůvodnění

Pro pochopení a posílení úlohy Evropy na celosvětové scéně je rovněž důležité zahrnout 
sociologický a humanitní výzkum v arktických oblastech. Geopolitický význam arktického 
regionu v těchto letech roste. Je proto velmi důležité chápat radikální společenské a kulturní 
změny, které v arktických oblastech v současnosti probíhají. Dánský sociologický a humanitní 
výzkum arktických oblastí má pevnou pozici a může poskytnout cenné prvky pro pochopení a 
řešení této výzvy.

Pozměňovací návrh 1707
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posílení role Evropy jakožto globálního 
hráče;

c) posílení Evropy jakožto globálního 
hráče, zejména pokud jde o předcházení 
konfliktům, civilní řešení krizí, mediaci, 
dialog a budování míru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1708
Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.1 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) šíření špičkové kvality a širší zapojení;

Or. en

Odůvodnění

Existuje nesoulad v zapojení nejenom jednotlivých členských států, ale i mezi regiony 
a v rámci regionů. Míra úspěchů v přírodních vědách, technologii, inženýrství a matematice 
(STEM) v jednotlivých regionech se také může výrazně lišit.  Problém šíření špičkové kvality 
a širšího zapojení by proto měl být chápán jako společenská výzva.

Pozměňovací návrh 1709
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.2. Inovativní společnosti vypouští se
Záměrem je napomoci rozvoji 
inovativních společností a politik v Evropě 
prostřednictvím zapojení občanů, podniků 
a uživatelů do výzkumu a inovací 
a podpory koordinovaných výzkumných 
a inovativních politik v kontextu 
globalizace. Zvláštní podpory se dostane 
rozvoji EVP a rozvoji rámcových 
podmínek pro inovace.
Činnosti se zaměří na:
a) posílení datové základny a podporu 
iniciativy Unie inovací a EVP;
b) průzkum nových forem inovací včetně 
sociálních inovací a kreativity;
c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací;
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d) podporu soudržné a účinné spolupráce 
se třetími zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji inovativních 
společností a politik v Evropě 
prostřednictvím zapojení občanů, podniků 
a uživatelů do výzkumu a inovací 
a podpory koordinovaných výzkumných 
a inovativních politik v kontextu 
globalizace. Zvláštní podpory se dostane 
rozvoji EVP a rozvoji rámcových 
podmínek pro inovace.

Záměrem je napomoci rozvoji inovativních 
společností a politik v Evropě 
prostřednictvím zapojení občanů, podniků 
a uživatelů do výzkumu a inovací 
a podpory koordinovaných výzkumných 
a inovativních politik v kontextu 
globalizace. Pro vytváření inovativní 
společnosti je nezbytné solidní vzdělání 
mladých lidí přizpůsobené požadavkům 
moderního světa. Nemůžeme také 
přehlížet rostoucí potřebu kvalitního 
celoživotního vzdělávání, což je oblast 
pokrývající celou společnost. Tento 
problém přináší nové výzvy zejména pro 
státní instituce; zachování systematických 
pedagogických věd je tudíž nezbytným 
předpokladem vytváření moderních 
strategií rozvoje zaměřených na budování 
konkurenceschopné Evropy založené na 
znalostech.
Zvláštní podpory se dostane rozvoji EVP 
a rozvoji rámcových podmínek pro 
inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 1711
Antonio Cancian
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji inovativních 
společností a politik v Evropě 
prostřednictvím zapojení občanů, podniků 
a uživatelů do výzkumu a inovací 
a podpory koordinovaných výzkumných 
a inovativních politik v kontextu 
globalizace. Zvláštní podpory se dostane 
rozvoji EVP a rozvoji rámcových 
podmínek pro inovace.

Záměrem je napomoci rozvoji inovativních 
společností a politik v Evropě 
prostřednictvím zapojení občanů, podniků 
a uživatelů do výzkumu a inovací, 
prostřednictvím podpory koordinovaných 
výzkumných a inovativních politik 
v kontextu globalizace a studium 
a využívání evropského kulturního 
dědictví, přičemž zvláštní důraz se klade 
na význam národních a regionálních 
tradicí a identit a na jejich vzájemnou 
interakci. Zvláštní podpory se dostane 
rozvoji EVP a rozvoji rámcových 
podmínek pro inovace.

Or. it

Pozměňovací návrh 1712
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji inovativních 
společností a politik v Evropě 
prostřednictvím zapojení občanů, podniků 
a uživatelů do výzkumu a inovací 
a podpory koordinovaných výzkumných 
a inovativních politik v kontextu 
globalizace. Zvláštní podpory se dostane 
rozvoji EVP a rozvoji rámcových 
podmínek pro inovace.

Záměrem je napomoci rozvoji inovativních 
společností a politik v Evropě 
prostřednictvím zapojení občanů, 
organizací občanské společnosti, podniků 
a uživatelů do výzkumu a inovací 
a podpory koordinovaných výzkumných 
a inovativních politik v kontextu 
globalizace. Zvláštní podpory se dostane 
rozvoji EVP a rozvoji rámcových 
podmínek pro inovace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1713
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je napomoci rozvoji inovativních 
společností a politik v Evropě 
prostřednictvím zapojení občanů, podniků 
a uživatelů do výzkumu a inovací 
a podpory koordinovaných výzkumných 
a inovativních politik v kontextu 
globalizace. Zvláštní podpory se dostane 
rozvoji EVP a rozvoji rámcových 
podmínek pro inovace.

Záměrem je napomoci rozvoji inovativních 
společností a politik v Evropě 
prostřednictvím zapojení občanů, včetně 
osob se zdravotním postižením, podniků 
a uživatelů do výzkumu a inovací 
a podpory koordinovaných výzkumných 
a inovativních politik v kontextu 
globalizace. Zvláštní podpory se dostane 
rozvoji EVP a rozvoji rámcových 
podmínek pro inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Věda a společnost:
Záměrem je podporovat dialog vědy 
a společnosti, aby občané rozuměli 
mechanismu a vývoji vědy a aby vědci lépe 
chápali nutná omezení své činnosti. 
Evropská politika v oblasti výzkumu bude 
úspěšná, pouze pokud bude evropská 
společnost a členské státy přesvědčeny, že 
rozmanitá a oprávněná etická omezení 
jsou respektována.
– Činnosti se zaměří na posílení dialogu 
mezi vědci a zbytkem společnosti;
– je nezbytné kritické posouzení 
výzkumných činností s cílem vymezit 
etické hranice výzkumu, přičemž budou 
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náležitě zohledněna základní práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) pochopení, posilování a podporu 
sociálních inovací jakožto víceoborového 
přístupu k výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) průzkum nových forem inovací včetně 
sociálních inovací a kreativity;

b) průzkum nových forem inovací se 
zvláštním důrazem na sociální inovace
a kreativitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1717
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) průzkum nových forem inovací včetně 
sociálních inovací a kreativity;

b) průzkum nových forem inovací včetně 
sociálních inovací a kreativity s cílem 
překlenout propast mezi přírodními 
a společenskými vědami;

Or. en

Pozměňovací návrh 1718
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) výzkumné a srovnávací procesy, které 
vytvářejí příznivé prostředí pro kreativitu 
a inovace.
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Záměrem je podporovat špičkovou úroveň 
kreativity a podnikání v Evropě a její 
schopnost zvyšovat svou 
konkurenceschopnost jakožto jednoho 
z nejprominentnějších průmyslových 
společenství v Evropě, což znovu umožní 
přilákat investice, zejména investice do 
malých a středních podniků, ve prospěch 
kreativních odvětví využívajících špičkové 
technologie a inovací tradičních 
průmyslových systémů v klíčových 
odvětvích evropského hospodářství, jako 
je koncepce a obsah, audiovizuální 
odvětví, rozhlasové a televizní vysílání a 
umění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací;

c) věda se společností a pro společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1720
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací;

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací prostřednictvím 
podpory konzultací s organizacemi 
občanské společnosti;
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Or. es

Odůvodnění

V rámci cíle „inovativním společnosti“ je třeba připomenout význam občanské společnosti 
a potřebu zapojit její organizace do těchto oblastí činnosti. 

Pozměňovací návrh 1721
Marisa Matias

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací;

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací s cílem dosáhnout vědy 
ve společnosti a pro společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací;

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací; zvýšení společenského 
uznání vědy;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby společnost chápala význam vědy.

Pozměňovací návrh 1723
Giles Chichester, Vicky Ford
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Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací;

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací; zvýšení společenského 
uznání vědy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1724
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací;

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací prostřednictvím 
konzultací s organizacemi občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací;

c) zajištění společenského zapojení do 
výzkumu a inovací prostřednictvím 
zapojení organizací občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1726
Philippe Lamberts
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění společenského zapojení do
výzkumu a inovací;

c) zajištění společenského zapojení a 
účasti na výzkumu a inovacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1727
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) studium, zachování a využívání 
hmotného a nehmotného kulturního 
dědictví, národních a regionálních tradicí, 
jejich vzájemné působení a na příležitost, 
kterou představují pro posilování sociální 
soudržnosti a rozvíjení společné evropské 
identity;

Or. it

Pozměňovací návrh 1728
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) inteligentní kreativitu a kolektivní 
účast ve společnosti; specifickým cílem je 
urychlit přejímání inovativních postupů 
a služeb založených na technologiích 
s cílem vytvořit kreativní a inteligentní 
společnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1729
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 – pododstavec 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) podporu kulturní zkušenosti a 
evropské identity; odvětví zprostředkující 
kulturní zážitky představuje oblast, kde lze 
velmi výhodně využít budoucí technologie 
a uplatnit navrhované iniciativy;

Or. en

Odůvodnění

Tyto činnosti jsou nezbytné pro aktivní uplatňování výše uvedených idejí obsažených v obecné 
podobě v prvním pododstavci. Na tuto obecnou vizi navazuje konkrétní uplatňování 
prostřednictvím činností uvedených v písm. ba), da) a db).

Pozměňovací návrh 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.2a. Společnosti respektující své 
kulturní dědictví a podporující jeho 
ekonomické zhodnocení
Kulturní dědictví představuje v blízké 
budoucnosti jedno z nejslibnějších odvětví 
evropského hospodářství, existují však 
technologické, společenské a kulturní 
překážky, které je třeba překonat.
Specifické cíle:
– podpora výzkumu zaměřeného na 
zachování a ochranu kulturního dědictví;
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– rozvoj ekonomických modelů pro 
posouzení společenských a ekonomických 
aspektů kulturního dědictví.

Or. es

Odůvodnění

Evropské hospodářství je úzce spojeno s kulturou – kulturní a kreativní odvětví má obrat více 
než 654 miliard EUR, přispívá 2,6 % k HDP a v posledních letech zaznamenalo růst o 12,3 
%. Kulturní dědictví je spojeno s dalšími hospodářskými činnostmi, například s cestovním 
ruchem. Nové technologie jsou nezbytné pro podporu konkurenceschopnosti evropských 
podniků podílejících se na kulturním dědictví. Je nezbytné, aby se v příštím rámcovém 
programu prováděl výzkum s cílem vyřešit problémy související s péčí o kulturní dědictví.

Pozměňovací návrh 1731
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.3. Bezpečné společnosti vypouští se
Záměrem je podpořit politiky Unie pro 
vnitřní a vnější bezpečnost a zajistit 
kybernetickou bezpečnost, důvěru 
a soukromí v rámci jednotného 
digitálního trhu a zároveň zlepšit 
konkurenceschopnost odvětví bezpečnosti, 
IKT a služeb v Unii. Toho se dosáhne 
vývojem inovativních technologií a řešení, 
které se zaměřují na bezpečnostní 
nedostatky a vedou k prevenci 
bezpečnostních hrozeb. Tyto cílevědomé 
akce začlení požadavky různých 
konečných uživatelů (občanů, podniků 
a správ včetně vnitrostátních 
a mezinárodních orgánů, civilní ochrany, 
orgánů pro prosazování práva, pohraniční 
stráže atd.) tak, aby se bral ohled na vývoj 
bezpečnostních hrozeb a ochrany 
soukromí a nezbytné společenské aspekty.
Činnosti se zaměří na:
a) boj proti trestné činnosti a terorismu;
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b) posílení bezpečnosti prostřednictvím 
správy hranic;
c) zajištění kybernetické bezpečnosti;
d) zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím 
a katastrofám;
e) zajištění soukromí a svobody na 
internetu a posílení společenského 
rozměru bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Nová výzva pod bodem 7.

Pozměňovací návrh 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.3. Bezpečné společnosti 6.3.3. Společenské změny a kulturní 
dědictví

Záměrem je podpořit politiky Unie pro 
vnitřní a vnější bezpečnost a zajistit 
kybernetickou bezpečnost, důvěru 
a soukromí v rámci jednotného 
digitálního trhu a zároveň zlepšit 
konkurenceschopnost odvětví bezpečnosti, 
IKT a služeb v Unii. Toho se dosáhne 
vývojem inovativních technologií a řešení, 
které se zaměřují na bezpečnostní 
nedostatky a vedou k prevenci 
bezpečnostních hrozeb. Tyto cílevědomé 
akce začlení požadavky různých 
konečných uživatelů (občanů, podniků 
a správ včetně vnitrostátních 
a mezinárodních orgánů, civilní ochrany, 
orgánů pro prosazování práva, pohraniční 
stráže atd.) tak, aby se bral ohled na vývoj 
bezpečnostních hrozeb a ochrany 
soukromí a nezbytné společenské aspekty.

Záměrem je přispět k pochopení 
intelektuálního základu Evropy, jejích 
dějin a mnoha evropských i 
mimoevropských vlivů jakožto inspirace 
pro náš dnešní život. Evropa se vyznačuje 
rozmanitostí národů (včetně menšin 
a původního obyvatelstva), tradicí 
a regionálních a národních identit 
a rozmanitou úrovní hospodářského 
a společenského rozvoje. Migrace 
a mobilita, sdělovací prostředky, průmysl 
a doprava přispívají k rozmanitosti názorů 
a životních stylů. Je třeba tuto rozmanitost 
a příležitosti, které nabízí, uznat a brát 
v úvahu.



AM\907850CS.doc 117/157 PE492.790v01-00

CS

Evropské sbírky uchovávané 
v knihovnách, včetně sbírek v digitální 
podobě, archivech, muzeích, galeriích a 
jiných veřejných institucích obsahují 
bohaté a dosud nevyužité bohatství 
dokumentů a předmětů studia. Tyto 
archivní prameny spolu s nehmotným 
dědictvím představují dějiny jednotlivých 
členských států, ale zároveň také společné 
dědictví Evropské unie, které se zrodilo 
v průběhu let. Takové materiály by měly 
být zpřístupněny vědcům a občanům, a to 
i prostřednictvím nových technologií, 
s cílem umožnit dívat se do budoucnosti 
prostřednictvím archivace minulosti. 
Dostupnost a uchovávání kulturního 
dědictví v této podobě jsou potřebné pro 
životaschopnost aktivního vztahu mezi 
různými kulturami a uvnitř těchto kultur 
v dnešní Evropě a přispívají 
k udržitelnému hospodářskému růstu.

Činnosti se zaměří na: Činnosti se zaměří na:

a) boj proti trestné činnosti a terorismu; a) studium evropského dědictví, paměti, 
identity, integrace a kulturní interakce 
a tradicí, včetně způsobu, jak jsou tyto 
prvky zastoupeny ve sbírkách kulturní 
a vědecké povahy, archivech a muzeích, 
s cílem informovat a lépe chápat 
přítomnost prostřednictvím hlubšího 
výkladu minulosti;

b) posílení bezpečnosti prostřednictvím
správy hranic;

b) výzkum týkající se dějin, literatury, 
umění, filozofie a náboženství 
v evropských zemích a regionech a 
způsobu, jak přispěly k utváření současné 
evropské rozmanitosti;

c) zajištění kybernetické bezpečnosti; c) výzkum týkající se úlohy Evropy ve 
světě, jejího vlivu, vzájemných vztahů 
s regiony ve světě a vnímání evropské 
kultury zvenčí.

d) zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím 
a katastrofám;
e) zajištění soukromí a svobody na 
internetu a posílení společenského 
rozměru bezpečnosti.
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Or. xm

Odůvodnění

Je třeba zaručit řádné postavení ochraně evropského kulturního dědictví a identity.

Pozměňovací návrh 1733
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.3. Bezpečné společnosti 6.3.3. Ochrana svobody a bezpečnosti lidí

Or. en

Pozměňovací návrh 1734
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpořit politiky Unie pro 
vnitřní a vnější bezpečnost a zajistit 
kybernetickou bezpečnost, důvěru 
a soukromí v rámci jednotného 
digitálního trhu a zároveň zlepšit 
konkurenceschopnost odvětví bezpečnosti, 
IKT a služeb v Unii. Toho se dosáhne 
vývojem inovativních technologií a řešení, 
které se zaměřují na bezpečnostní 
nedostatky a vedou k prevenci 
bezpečnostních hrozeb. Tyto cílevědomé 
akce začlení požadavky různých 
konečných uživatelů (občanů, podniků 
a správ včetně vnitrostátních 
a mezinárodních orgánů, civilní ochrany, 
orgánů pro prosazování práva, pohraniční 
stráže atd.) tak, aby se bral ohled na vývoj 
bezpečnostních hrozeb a ochrany 

vypouští se
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soukromí a nezbytné společenské aspekty.

Or. en

Odůvodnění

Nová výzva pod bodem 7.

Pozměňovací návrh 1735
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem je podpořit politiky Unie pro 
vnitřní a vnější bezpečnost a zajistit 
kybernetickou bezpečnost, důvěru a 
soukromí v rámci jednotného digitálního 
trhu a zároveň zlepšit 
konkurenceschopnost odvětví bezpečnosti, 
IKT a služeb v Unii. Toho se dosáhne 
vývojem inovativních technologií a řešení, 
které se zaměřují na bezpečnostní 
nedostatky a vedou k prevenci 
bezpečnostních hrozeb. Tyto cílevědomé 
akce začlení požadavky různých 
konečných uživatelů (občanů, podniků 
a správ včetně vnitrostátních 
a mezinárodních orgánů, civilní ochrany, 
orgánů pro prosazování práva, pohraniční 
stráže atd.) tak, aby se bral ohled na vývoj 
bezpečnostních hrozeb a ochrany soukromí 
a nezbytné společenské aspekty.

Záměrem je podpořit politiky Unie pro 
mezinárodní bezpečnost, lidská práva, 
odstranění diskriminace, sociální 
začlenění, předcházení konfliktům, 
mírové řešení konfliktů, mediaci, dialog, 
přechodné justiční mechanismy 
a usmíření, reformu odvětví bezpečnosti, 
reformu soudnictví, demokratickou 
odpovědnost, svobodu a vzájemnou 
závislost sdělovacích prostředků a právní 
stát. Toho se dosáhne výzkumem 
společenských a hospodářských činitelů, 
které vedou ke vzniku konfliktu nebo 
umožňují spolupráci, vývojem 
inovativních politik, technologií a řešení, 
které se zaměřují na bezpečnostní 
nedostatky a vedou k prevenci 
bezpečnostních hrozeb a odstranění 
překážek spolupráce. Tyto cílevědomé 
akce začlení požadavky různých 
konečných uživatelů (občanů, podniků 
a správ včetně vnitrostátních 
a mezinárodních orgánů, civilní ochrany, 
orgánů pro prosazování práva atd.) tak, aby 
se bral ohled na vývoj bezpečnostních 
hrozeb a výzev a ochrany soukromí 
a nezbytné společenské aspekty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1736
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti se zaměří na: vypouští se
a) boj proti trestné činnosti a terorismu;
b) posílení bezpečnosti prostřednictvím 
správy hranic;
c) zajištění kybernetické bezpečnosti;
d) zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím 
a katastrofám;
e) zajištění soukromí a svobody na 
internetu a posílení společenského 
rozměru bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Nová výzva pod bodem 7.

Pozměňovací návrh 1737
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) boj proti trestné činnosti a terorismu; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nová výzva pod bodem 7.
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Pozměňovací návrh 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) boj proti trestné činnosti a terorismu; a) boj proti trestné činnosti a terorismu, 
včetně porozumění sociálním aspektům 
těchto problémů a odhalení účinných 
opatření v oblasti sociální politiky, která 
umožní jejich řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1739
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) boj proti trestné činnosti a terorismu; a) boj proti trestné činnosti a terorismu 
včetně přijetí účinných opatření v oblasti 
sociální politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1740
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) posílení bezpečnosti a transformace 
konfliktů ve třetích zemích 
prostřednictvím předcházení konfliktům, 
budování míru, dialogu, mediace 
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a usmíření, reformy odvětví civilní 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1741
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) ochranu kritických infrastruktur 
a sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1742
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) řešení faktorů přispívajících k prudké 
radikalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1743
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) posílení bezpečnosti prostřednictvím 
správy hranic;

vypouští se



AM\907850CS.doc 123/157 PE492.790v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Nová výzva pod bodem 7.

Pozměňovací návrh 1744
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) posílení bezpečnosti prostřednictvím 
správy hranic;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1745
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) posílení bezpečnosti prostřednictvím 
správy hranic;

b) posílení bezpečnosti prostřednictvím 
správy hranic, zejména s ohledem na boj 
proti nelegálnímu přistěhovalectví do
Unie;

Or. it

Pozměňovací návrh 1746
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění kybernetické bezpečnosti; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nová výzva pod bodem 7.

Pozměňovací návrh 1747
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím 
a katastrofám;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nová výzva pod bodem 7.

Pozměňovací návrh 1748
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím 
a katastrofám;

d) zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím 
a katastrofám a minimalizace 
bezpečnostních problémů souvisejících 
s ekologickými a klimatickými činiteli, 
včetně hospodaření s nedostatečnými 
zdroji např. v arktické oblasti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1749
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím 
a katastrofám;

d) zvýšení schopnosti Evropy předcházet 
krizím a katastrofám, reagovat na ně 
a odolávat jim, a to včetně přírodních 
katastrof i katastrof způsobených lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 1750
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím 
a katastrofám;

d) zlepšení schopnosti Evropy reagovat na 
krize a katastrofy a její odolnosti vůči 
nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 1751
Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zajištění soukromí a svobody na 
internetu a posílení společenského 
rozměru bezpečnosti.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Nová výzva pod bodem 7.

Pozměňovací návrh 1752
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zajištění soukromí a svobody na 
internetu a posílení společenského rozměru
bezpečnosti.

e) zajištění soukromí a svobody na 
internetu a posílení společenského, 
právního a etického porozumění všem 
oblastem bezpečnosti, rizika a správy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zajištění soukromí a svobody na 
internetu a posílení společenského 
rozměru bezpečnosti.

e) zajištění soukromí a svobody a posílení 
společenského rozměru bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím 
a katastrofám a snížení bezpečnostních 
problémů souvisejících s ekologickými 
a klimatickými činiteli na minimum, 
včetně hospodaření s nedostatečnými 
přírodními zdroji např. v arktické oblasti.

Or. en

Odůvodnění

Očekává se, že změny klimatu a životního prostředí vážně zhorší životní podmínky v mnoha 
částech světa, které jsou již nyní chudé. Ke zhoršení dojde v důsledku sucha, povodní, 
extrémních klimatických jevů atd. Hrozí vážné riziko druhotných dopadů, jako jsou např. 
rozsáhlé problémy spjaté s migrací, intenzivnější boj o nedostatečné přírodní zdroje a další 
oslabení některých společnost, které již nyní nemají dostatečné kapacity ke zvládání konfliktů 
a krizí.

Pozměňovací návrh 1755
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6.3 – podbod 6.3.3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum v oblasti obrany, včetně dvojího 
užití pro civilní i vojenské účely, je 
z tohoto programu vyloučen.

Or. en

Pozměňovací návrh 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha I – část III – bod 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI –
OCHRANA SVOBODY 
A BEZPEČNOSTI EVROPY A JEJÍCH 
OBČANŮ
6.1. a) Specifický cíl
Specifickým cílem je pomáhat rozvoji 
bezpečných evropských společností 
v kontextu nebývalých proměn a rostoucí 
celosvětové vzájemné závislosti a hrozeb 
a současně posílit evropskou kulturu 
svobody a spravedlnosti.
Pocit nejistoty je všeobecně rozšířený, ať 
už vyplývá z trestné činnosti, násilí,
terorismu, přírodních i člověkem 
způsobených katastrof, kybernetických 
útoků, narušení soukromí a dalších druhů 
sociálních a ekonomických potíží. Tento 
stav má přímý dopad na občany a v širším 
měřítku také na pojetí důvěry, péče 
a komunikace a souvisí s mírou 
připravenosti a organizace společnosti.
Odhaduje se, že trestná činnost má 
pravděpodobně každoročně v Evropě až 
75 milionů přímých obětí. Přímé náklady 
související s trestnou činností, 
terorismem, protiprávní činností, násilím 
a katastrofami se v Evropě odhadují 
nejméně na 650 miliard EUR (přibližně 
5 % HDP Unie) v roce 2010. Jasným 
příkladem důsledků terorismu je útok na 
Twin Towers na Manhattanu dne 11. září 
2001. Došlo ke ztrátě tisíců lidských životů 
a odhaduje se, že tato událost způsobila 
v následujícím čtvrtletí ztráty 
v produktivitě Spojených států dosahující 
35 miliard USD, 47 miliard USD 
v celkové produkci a nárůst 
nezaměstnanosti téměř o 1 %. Tato 
událost měla také významný kulturní a 
globální dopad. Občané, firmy a instituce 
se čím dál více zapojují do digitální 
komunikace a transakcí v sociálních, 
finančních a obchodních oblastech života, 
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ale rozvoj internetu vedl také k počítačové 
kriminalitě, která stojí miliardy EUR 
ročně, a k narušování soukromí, která se 
dotýkají jednotlivců i společností na celém 
kontinentu. Kybernetické útoky mají 
vážný dopad také na kritické 
infrastruktury. Změny v povaze a vnímání 
nejistoty v každodenním životě v důsledku 
neočekávaných situací pravděpodobně 
ovlivní důvěru občanů nejen v instituce, 
ale také vzájemnou důvěru občanů.
Za účelem předjímání hrozeb, jejich 
předcházení a zvládání je nezbytné 
rozvíjet a uplatňovat inovativní 
technologie, řešení, prognostické nástroje 
a znalosti, podněcovat spolupráci mezi 
poskytovateli a uživateli, nalézt řešení 
v oblasti civilní bezpečnosti, zvýšit 
konkurenceschopnost evropských odvětví 
bezpečnosti a souvisejících služeb 
a předcházet zneužívání soukromí 
a porušování lidských práv na internetu 
i jinde a bojovat proti nim a současně 
zajistit individuální práva a svobody 
evropských občanů.
Pro zajištění lepší přeshraniční 
spolupráce mezi jednotlivými druhy 
pohotovostních služeb by se pozornost 
měla zaměřit na interoperabilitu 
a standardizaci.
Jelikož bezpečnostní politiky by měly 
působit v součinnosti s různými sociálními 
politikami, bude důležitým aspektem této 
výzvy posílení společenského rozměru 
výzkumu v oblasti bezpečnosti.
6.1. b) Odůvodnění a přidaná hodnota 
Unie
Evropa a její občané mají oprávněný 
zájem o bezpečnost, která v tomto ohledu 
představuje pro společnost významnou 
výzvu. Evropská unie, její občané, její 
průmyslová odvětví a mezinárodní 
partneři čelí řadě bezpečnostních hrozeb, 
jako je trestná činnost, terorismus, 
nedovolený obchod a rozsáhlé mimořádné 
situace vyvolané katastrofami 



PE492.790v01-00 130/157 AM\907850CS.doc

CS

způsobenými člověkem nebo přírodními 
katastrofami. Tyto hrozby mohou 
přesahovat hranice jednotlivých států a 
zaměřují se na fyzické cíle nebo na 
kyberprostor, přičemž útoky mohou 
přicházet z různých zdrojů. Například 
útoky vedené proti informačním nebo 
komunikačním systémům veřejných 
orgánů a soukromých subjektů 
nepodkopávají pouze důvěru občanů v 
informační a komunikační systémy, 
nezpůsobují pouze finanční ztráty a ztráty 
obchodních příležitostí, nýbrž také mohou 
vážně narušit kritickou infrastrukturu a 
služby, například v oblasti energetiky, 
letectví a v jiných odvětvích dopravy, 
zásobování vodou a potravinami, 
zdravotnictví, finance nebo 
telekomunikace.
Tyto hrozby by mohly ohrozit vnitřní 
základy naší společnosti. Technologie a 
kreativní design mohou významně přispět 
k jakékoliv potřebné reakci. Při vývoji 
nových řešení by však mělo být 
pamatováno na vhodnost prostředků a 
jejich přiměřenost s ohledem na 
společenskou poptávku, zejména pokud 
jde o záruky týkající se základních práv 
a svobod občanů.
Bezpečnost představuje také jednu 
z hlavních hospodářských výzev. Trh s 
produkty bezpečnosti dosahuje celosvětově 
obratu v hodnotě mezi přibližně 100 až 
300 miliardami EUR ročně, přičemž podíl 
Evropy na tomto trhu se pohybuje mezi 25 
a 35 %. Kromě toho se jedná o trh, který 
navzdory současné hospodářské krizi, 
rychle roste. Vzhledem k možnému 
dopadu některých hrozeb na služby, sítě 
nebo podniky má zavedení odpovídajících 
bezpečnostních řešení rozhodující význam 
pro hospodářství a konkurenceschopnost 
evropské výroby.
Financování ze strany Unie v rámci této 
výzvy tak podpoří rozvoj, provádění 
a přizpůsobení klíčových politik Unie, 
zejména priorit strategie Evropa 2020 pro 
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inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky a strategie vnitřní 
bezpečnosti Unie. Bude se usilovat o 
koordinaci s přímými akcemi Společného 
výzkumného střediska.
6.1. c) Hlavní rysy činností
Záměrem je podpořit politiky Unie pro 
vnitřní a vnější bezpečnost a zajistit 
kybernetickou bezpečnost, důvěru 
a soukromí v rámci jednotného 
digitálního trhu a zároveň zlepšit 
konkurenceschopnost odvětví bezpečnosti 
a služeb v Unii. Součástí činností bude 
zaměření na výzkum a vývoj nové 
generace inovativních řešení, a to 
prostřednictvím vypracování nových 
koncepcí a designů a interoperabilních 
standardů. Toho se dosáhne vývojem 
inovativních technologií a řešení, které se 
zaměří na bezpečnostní nedostatky a 
povedou ke snížení rizika vyplývajícího 
z bezpečnostních hrozeb. Tyto cílevědomé 
akce začlení požadavky různých 
konečných uživatelů (občanů, podniků a 
správních orgánů, včetně vnitrostátních a 
mezinárodních orgánů, civilní ochrany, 
orgánů pro prosazování práva, pohraniční 
stráže atd.) tak, aby se bral ohled na vývoj 
bezpečnostních hrozeb a ochrany 
soukromí a nezbytné společenské aspekty.
Výzkum související s touto výzvou bude 
tedy podporovat společnou zahraniční a 
bezpečnostní politiku a strategii vnitřní 
bezpečnosti Unie, včetně politik týkajících 
se předcházení katastrofám a reakce na 
ně.
Činnosti se zaměří na:
a) boj proti trestné činnosti a terorismu, 
včetně pochopení teroristických myšlenek 
a přesvědčení a boje proti nim;
b) ochranu kritických infrastruktur a 
zlepšení jejich odolnosti[5];
c) posílení bezpečnosti prostřednictvím 
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správy hranic;
d) zlepšení kybernetické bezpečnosti;
e) zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím a 
katastrofám;
f) zajištění soukromí a svobody na 
internetu a posílení společenského, 
právního a etického porozumění všem 
oblastem bezpečnosti, rizika a správy.
g) podporu společné bezpečnostní a 
obranné politiky Unie a rozvoj civilních a 
vojenských kapacit;
h) posílení standardizace a 
interoperability bezpečnostních systémů.

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnostní výzkum představuje v sedmém rámcovém programu samostatné téma 
s vynikajícími výsledky. Je to program, do něhož se ve velmi vysoké míře zapojují malé a 
střední podniky. Poskytuje aplikace a řešení zaměřená na trh a přibližně 50 % veškerých 
prostředků na veřejný výzkum v oblasti bezpečnosti na úrovni EU a členských států. 
Lisabonská smlouva dále stanoví větší pravomoci EU v oblasti bezpečnosti. Související nové 
úkoly by měly být v rámci programu Horizont 2020 podpořeny přiměřeným výzkumem 
v oblasti bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblastmi klíčových kompetencí JRC 
budou energetika, doprava, životní 
prostředí a změna klimatu, zemědělství a 
zajišťování potravin, zdraví a ochrana 
spotřebitele, informační a komunikační 
technologie, referenční materiály a 
bezpečnost a zabezpečení (včetně jaderné 
oblasti v programu Euratomu).

Oblastmi klíčových kompetencí JRC 
budou energetika, doprava, životní 
prostředí a změna klimatu, zemědělství a 
zajišťování potravin, zdraví a ochrana 
spotřebitele, informační a komunikační 
technologie, referenční materiály a 
bezpečnost a zabezpečení (včetně jaderné 
oblasti v programu Euratomu). JRC bude 
svou činnost v uvedených oblastech 
provádět s ohledem na relevantní 
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iniciativy na úrovni regionů, členských 
států nebo EU a na vyhlídky vytváření 
evropského výzkumného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 1758
Markus Pieper

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předvídání a prognózy – aktivní 
strategické informace týkající se trendů a 
událostí ve vědě, technologiích a 
společnosti a jejich možných důsledků pro 
veřejnou politiku;

a) předvídání a prognózy – aktivní 
strategické informace týkající se trendů 
a událostí ve vědě, životním prostředí, 
technologiích a společnosti a jejich 
možných důsledků pro veřejnou politiku 
a občany;

Or. de

Odůvodnění

Cílem je zvýšit kapacity EU pro vytváření strategií aktivního přizpůsobení se změnám 
životního prostředí a jeho důsledkům a vypracovat strategická opatření v oblastech, jako je 
např. zvládání povodní.

Pozměňovací návrh 1759
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 2 – bod 3.3 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum
a biohospodářství

b) Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, produktivní moře a oceány
díky udržitelnému rybolovu a akvakultuře 
a biohospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum a 
biohospodářství

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1761
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 3 – bod 3.3 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum a 
biohospodářství

b) Zajišťování potravin, kvalita 
a bezpečnost potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum a 
biohospodářství

Or. en

Pozměňovací návrh 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 3 – odst. 3.3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora přípravy, provádění a sledování 
evropských zemědělských a rybářských 
politik včetně bezpečnosti a zajišťování 

Podpora přípravy, provádění a sledování 
evropských zemědělských a rybářských 
politik včetně bezpečnosti a zajišťování 
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potravin a rozvoje biohospodářství např. 
prostřednictvím prognóz produkce plodin, 
technických a sociálně-ekonomických 
analýz a modelování.

potravin a rozvoje biohospodářství např. 
prostřednictvím prognóz produkce plodin, 
technických a sociálně-ekonomických 
analýz a modelování, a podpora zdravých 
a produktivních moří v zájmu dobrého 
stavu životního prostředí a uskutečnění 
„modrého“ růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 3 – odst. 3.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora cíle 20-20-20 v oblasti klimatu a 
energetiky výzkumem technologických a 
ekonomických aspektů dodávek energie, 
účinnosti, nízkouhlíkových technologií, 
energetických/elektrických přenosových 
soustav.

Podpora cíle 20-20-20 v oblasti klimatu a 
energetiky výzkumem technologických a 
ekonomických aspektů dodávek energie, 
účinnosti, nízkoemisních technologií, 
energetických/elektrických přenosových 
soustav.

Or. en

Pozměňovací návrh 1764
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 3 – bod 3.3 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Inteligentní, ekologická a integrovaná 
doprava

d) Inteligentní, ekologická a integrovaná 
doprava a mobilita

Or. en
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Pozměňovací návrh 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 3 – odst. 3.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora politiky Unie pro udržitelnou, 
bezpečnou a zabezpečenou mobilitu osob a 
zboží prostřednictvím laboratorních studií, 
přístupů založených na modelování a 
monitorování, včetně nízkouhlíkových
technologií pro dopravu, jako jsou 
elektrifikace, čistá a účinná vozidla a 
alternativní paliva, a inteligentních systémů 
mobility.

Podpora politiky Unie pro udržitelnou, 
bezpečnou a zabezpečenou mobilitu osob a 
zboží prostřednictvím laboratorních studií, 
přístupů založených na modelování a 
monitorování, včetně nízkoemisních
technologií pro dopravu, jako jsou 
elektrifikace, čistá a účinná vozidla a 
alternativní paliva, a inteligentních systémů 
mobility.

Or. en

Pozměňovací návrh 1766
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 3 – bod 3.3 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny

e) Oblast klimatu, životní prostředí, účinné 
využívání zdrojů a suroviny

Or. en

Pozměňovací návrh 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 3 – bod 3.3 – písm. f – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) Inovativní a bezpečné společnosti f) Evropa v měnícím se světě – inkluzívní, 
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podporující začlenění inovativní a rozvažně jednající společnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 1768
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 3 – odst. 3.3 – písm. f – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vnitřní bezpečnosti a zabezpečení 
prostřednictvím určení a posouzení 
zranitelnosti nejdůležitějších infrastruktur 
jako podstatných složek společenských 
funkcí a prostřednictvím posouzení 
provozní výkonnosti technologií spojených 
s digitální identitou; řešení celosvětových 
bezpečnostních výzev včetně nově 
vznikajících a hybridních hrozeb 
prostřednictvím vývoje vyspělých nástrojů 
pro získávání a analýzu informací, jakož i 
pro řízení krizí.

Podpora vnitřní bezpečnosti a zabezpečení 
prostřednictvím určení a posouzení 
zranitelnosti nejdůležitějších infrastruktur 
jako podstatných složek společenských 
funkcí a prostřednictvím posouzení 
provozní výkonnosti, sociálního přínosu 
a etického hlediska technologií spojených 
s digitální identitou; řešení celosvětových 
bezpečnostních výzev včetně nově 
vznikajících a hybridních hrozeb 
prostřednictvím vývoje vyspělých nástrojů 
pro získávání a analýzu informací, jakož i 
pro řízení krizí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1769
Markus Pieper

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 4 – bod 3 – odst. 3.3 – písm. f – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora kapacity Unie pro zvládání 
přírodních a člověkem způsobených 
katastrof posílením sledování infrastruktur 
a rozvojem globálních informačních 
systémů včasného varování a řízení rizik 
zohledňujících větší počet nebezpečí, a to 
za využití družicových systémů pro 

Podpora kapacity Unie pro zvládání 
přírodních a člověkem způsobených 
katastrof posílením sledování infrastruktur 
a rozvojem testovacích zařízení, globálních 
informačních systémů včasného varování 
a řízení rizik zohledňujících větší počet 
nebezpečí, a to za využití družicových 



PE492.790v01-00 138/157 AM\907850CS.doc

CS

pozorování Země. systémů pro pozorování Země.

Or. de

Odůvodnění

Ke zvládání přírodních nebo člověkem způsobených katastrof je zapotřebí nejen systém pro 
monitorování a varování, ale i praktická pomoc během katastrof. Zvláštní testovací zařízení 
umožní praktickou přípravu na pohromy, např. na silné povodně, a jsou tudíž pro ochranu 
společnosti stejné důležité.

Pozměňovací návrh 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je integrovat znalostní 
trojúhelník výzkumu, inovací a vzdělávání, 
a tím posílit inovační kapacitu Unie a řešit 
společenské výzvy.

Specifickým cílem je integrovat znalostní 
trojúhelník výzkumu, inovací a vzdělávání, 
a tím posílit inovační kapacitu Unie a řešit 
zejména společenské výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1771
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickým cílem je integrovat znalostní 
trojúhelník výzkumu, inovací a vzdělávání, 
a tím posílit inovační kapacitu Unie a řešit 
společenské výzvy.

Specifickým cílem je integrovat znalostní 
trojúhelník výzkumu, inovací a vzdělávání, 
a tím posílit a urychlit inovační kapacitu 
Unie a řešit společenské výzvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1772
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V Evropě existuje řada strukturálních 
nedostatků, pokud jde o inovační kapacitu 
a schopnost realizovat nové služby, 
výrobky a procesy. K hlavním problémům 
v této oblasti patří poměrně slabé výsledky 
Evropy v získávání a udržování 
talentovaných lidí, nedostatečné využití 
současných silných stránek výzkumu pro 
vytváření hospodářských a sociálních 
hodnot, nízká úroveň podnikatelské 
činnosti, nedostatečný rozsah zdrojů 
v pólech excelence neumožňující soutěžit
celosvětově a přílišný počet překážek 
spolupráce ve znalostním trojúhelníku 
vyššího vzdělávání, výzkumu a podnikání 
na evropské úrovni.

V Evropě existuje řada strukturálních 
nedostatků, pokud jde o inovační kapacitu 
a schopnost realizovat nové služby, 
výrobky a procesy. K hlavním problémům 
v této oblasti patří poměrně slabé výsledky 
Evropy v získávání a udržování 
talentovaných lidí, nedostatečné využití 
současných silných stránek výzkumu pro 
vytváření hospodářských a sociálních 
hodnot, nízká úroveň podnikatelské 
činnosti a slabý podnikatelský duch, 
nedostatečné využívání výsledků výzkumu, 
překážky bránící předávání technologií 
a inovací z více rozvinutých do méně 
rozvinutých zemí, nedostatečné pobídky 
pro soukromé financování výzkumu, 
vývoje a inovací, nedostatečný objem
zdrojů, velikost a kvalita špičkových 
středisek znemožňující obstát celosvětově a 
přílišný počet překážek spolupráce ve 
znalostním trojúhelníku vyššího 
vzdělávání, výzkumu a podnikání na 
evropské úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 1773
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V Evropě existuje řada strukturálních 
nedostatků, pokud jde o inovační kapacitu 
a schopnost realizovat nové služby, 
výrobky a procesy. K hlavním problémům 

V Evropě existuje řada strukturálních 
nedostatků, pokud jde o inovační kapacitu 
a schopnost realizovat nové služby, 
výrobky a procesy. K hlavním problémům 
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v této oblasti patří poměrně slabé výsledky 
Evropy v získávání a udržování 
talentovaných lidí, nedostatečné využití 
současných silných stránek výzkumu pro 
vytváření hospodářských a sociálních 
hodnot, nízká úroveň podnikatelské 
činnosti, nedostatečný rozsah zdrojů
v pólech excelence neumožňující soutěžit
celosvětově a přílišný počet překážek 
spolupráce ve znalostním trojúhelníku 
vyššího vzdělávání, výzkumu a podnikání 
na evropské úrovni.

v této oblasti patří poměrně slabé výsledky 
Evropy v získávání a udržování 
talentovaných lidí, vytrácení technických 
a vědeckých znalostí a dovedností, které 
byly v minulosti charakteristické pro 
různé regiony, nedostatečné využití 
současných silných stránek výzkumu pro 
vytváření hospodářských a sociálních 
hodnot, nízká úroveň podnikatelské 
činnosti, nedostatečné zdroje špičkových 
středisek znemožňující obstát celosvětově a 
přílišný počet překážek spolupráce ve 
znalostním trojúhelníku vyššího 
vzdělávání, výzkumu a podnikání na 
evropské úrovni.

Or. it

Pozměňovací návrh 1774
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT bude tyto problémy řešit 
prostřednictvím podpory strukturálních 
změn v evropském inovačním prostředí. 
Bude postupovat cestou podpory integrace 
vyššího vzdělávání, výzkumu a inovací na 
nejvyšší úrovni, čímž bude vytvářet nová 
prostředí příznivá pro inovace, a cestou 
prosazování a podpory nové generace 
podnikavých lidí. Přitom bude EIT v plné 
míře přispívat k realizaci cílů strategie 
Evropa 2020 a zejména stěžejních iniciativ 
Unie inovací a Mládež v pohybu.

EIT bude tyto problémy řešit podporou
strukturálních změn v evropském 
inovačním prostředí, neboť se jedná jediný 
nástroj programu Horizont 2020, který 
zahrnuje celý znalostní trojúhelník. Bude 
postupovat cestou podpory integrace 
vyššího vzdělávání, výzkumu a inovací na 
nejvyšší úrovni, čímž bude vytvářet nová 
prostředí příznivá pro inovace, a cestou 
prosazování a podpory nové generace 
podnikavých lidí s podnikatelskými 
schopnostmi a zkušenostmi, kteří jsou 
skutečnými nositeli inovací a zvýší 
potenciál Evropy k vytváření inovativních 
osamostatněných a začínajících podniků. 
Přitom bude EIT v plné míře přispívat 
k realizaci cílů strategie Evropa 2020 a 
zejména stěžejních iniciativ Unie inovací a 
Mládež v pohybu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT bude tyto problémy řešit 
prostřednictvím podpory strukturálních 
změn v evropském inovačním prostředí. 
Bude postupovat cestou podpory integrace 
vyššího vzdělávání, výzkumu a inovací na 
nejvyšší úrovni, čímž bude vytvářet nová 
prostředí příznivá pro inovace, a cestou 
prosazování a podpory nové generace 
podnikavých lidí. Přitom bude EIT v plné 
míře přispívat k realizaci cílů strategie 
Evropa 2020 a zejména stěžejních iniciativ 
Unie inovací a Mládež v pohybu.

EIT bude tyto problémy řešit 
prostřednictvím podpory strukturálních 
změn v evropském inovačním prostředí. 
Bude postupovat cestou podpory integrace 
vyššího vzdělávání, výzkumu a inovací na 
nejvyšší úrovni, čímž bude vytvářet nová 
prostředí příznivá pro inovace, a cestou 
prosazování a podpory nové generace 
podnikavých lidí. Přitom bude EIT v plné 
míře přispívat k realizaci cílů strategie 
Evropa 2020 a zejména stěžejních iniciativ 
Unie inovací a Mládež v pohybu. EIT a 
jeho znalostní a inovační společenství by 
kromě toho měly podporovat součinnost a 
interakci jednotlivých pilířů programu 
Horizont 2020 a dalších příslušných 
iniciativ.

Or. en

Pozměňovací návrh 1776
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštním rysem EIT je propojení 
vzdělávání a podnikání s výzkumem a 
inovacemi jakožto článků jediného 
inovačního řetězce v celé Unii i za jejími 
hranicemi.

Zvláštním rysem EIT je propojení vyššího 
vzdělávání a podnikání s výzkumem 
a inovacemi jakožto článků jediného 
inovačního řetězce v celé Unii i za jejími 
hranicemi.
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Pozměňovací návrh 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT prostřednictvím svých znalostních a 
inovačních společenství funguje v souladu 
s obchodní logikou. Nezbytným 
předpokladem je pevné vedení: každé 
znalostní a inovační společenství řídí 
výkonný ředitel. Partneři znalostního a 
inovačního společenství jsou zastoupeni 
jedinými právními subjekty za účelem 
jednoduššího rozhodování. Znalostní a 
inovační společenství musí každoročně 
připravovat obchodní plány, včetně 
ambiciózního portfolia činností od 
vzdělávání po zakládání podniků, 
s jasnými cíli a výstupy, které usilují jak o 
dopad na trh, tak o společenský dopad. 
Stávající pravidla pro účast, hodnocení a 
sledování znalostních a inovačních 
společenství umožňují rychlá a praktická 
rozhodnutí.

EIT prostřednictvím svých znalostních a 
inovačních společenství funguje v souladu 
s obchodní logikou. Nezbytným 
předpokladem je pevné vedení: každé 
znalostní a inovační společenství řídí 
výkonný ředitel. Partneři znalostního a 
inovačního společenství jsou zastoupeni 
jedinými právními subjekty za účelem 
jednoduššího rozhodování. Znalostní a 
inovační společenství musí každoročně 
připravovat obchodní plány, včetně 
ambiciózního portfolia činností od 
vzdělávání po zakládání podniků, 
s jasnými cíli a výstupy, které usilují jak o 
dopad na trh, tak o společenský dopad. 
Stávající pravidla pro účast, hodnocení a 
sledování znalostních a inovačních 
společenství umožňují rychlá a praktická 
rozhodnutí. Obchodní sektor by měl být 
výraznou hybnou silou činností ve 
znalostních a inovačních společenstvích a 
tato společenství by měla být schopna 
uvolnit investice a přijmout dlouhodobé 
závazky vůči obchodnímu sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 2 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT prostřednictvím svých znalostních a 
inovačních společenství funguje v souladu 
s obchodní logikou. Nezbytným 
předpokladem je pevné vedení: každé 
znalostní a inovační společenství řídí 
výkonný ředitel. Partneři znalostního a 
inovačního společenství jsou zastoupeni 
jedinými právními subjekty za účelem 
jednoduššího rozhodování. Znalostní a 
inovační společenství musí každoročně 
připravovat obchodní plány, včetně 
ambiciózního portfolia činností od 
vzdělávání po zakládání podniků, 
s jasnými cíli a výstupy, které usilují jak o 
dopad na trh, tak o společenský dopad. 
Stávající pravidla pro účast, hodnocení a 
sledování znalostních a inovačních 
společenství umožňují rychlá a praktická 
rozhodnutí.

EIT prostřednictvím svých znalostních a 
inovačních společenství funguje v souladu 
s obchodní logikou a je zaměřený na 
výsledky. Nezbytným předpokladem je 
pevné vedení: každé znalostní a inovační 
společenství řídí výkonný ředitel. Partneři 
znalostního a inovačního společenství jsou 
zastoupeni jedinými právními subjekty za 
účelem jednoduššího rozhodování. 
Znalostní a inovační společenství musí 
každoročně připravovat obchodní plány, 
včetně ambiciózního portfolia činností od 
vzdělávání po zakládání podniků, 
s jasnými cíli a výstupy, které usilují jak o 
dopad na trh, tak o společenský dopad. 
Stávající pravidla pro účast, hodnocení a 
sledování znalostních a inovačních 
společenství umožňují rychlá a praktická 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1779
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT prostřednictvím svých znalostních a 
inovačních společenství funguje v souladu 
s obchodní logikou. Nezbytným 
předpokladem je pevné vedení: každé 
znalostní a inovační společenství řídí 
výkonný ředitel. Partneři znalostního a 
inovačního společenství jsou zastoupeni 
jedinými právními subjekty za účelem 
jednoduššího rozhodování. Znalostní a 
inovační společenství musí každoročně 
připravovat obchodní plány, včetně 
ambiciózního portfolia činností od 
vzdělávání po zakládání podniků, 

EIT prostřednictvím svých znalostních a 
inovačních společenství funguje v souladu 
s obchodní logikou. Nezbytným 
předpokladem je pevné vedení: každé 
znalostní a inovační společenství řídí 
výkonný ředitel. Partneři znalostního a 
inovačního společenství jsou zastoupeni 
jedinými právními subjekty za účelem 
jednoduššího rozhodování. Znalostní a 
inovační společenství musí každoročně 
připravovat obchodní plány zaměřené na 
výsledky, včetně ambiciózního portfolia 
činností od vzdělávání po zakládání 
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s jasnými cíli a výstupy, které usilují jak o 
dopad na trh, tak o společenský dopad. 
Stávající pravidla pro účast, hodnocení a 
sledování znalostních a inovačních 
společenství umožňují rychlá a praktická 
rozhodnutí.

podniků, s jasnými cíli a výstupy, které 
usilují jak o dopad na trh, tak o 
společenský dopad. Stávající pravidla pro 
účast, hodnocení a sledování znalostních a 
inovačních společenství umožňují rychlá a 
praktická rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1780
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT prostřednictvím svých znalostních a 
inovačních společenství funguje v souladu 
s obchodní logikou. Nezbytným 
předpokladem je pevné vedení: každé 
znalostní a inovační společenství řídí 
výkonný ředitel. Partneři znalostního a 
inovačního společenství jsou zastoupeni 
jedinými právními subjekty za účelem 
jednoduššího rozhodování. Znalostní a 
inovační společenství musí každoročně 
připravovat obchodní plány, včetně 
ambiciózního portfolia činností od 
vzdělávání po zakládání podniků, 
s jasnými cíli a výstupy, které usilují jak o 
dopad na trh, tak o společenský dopad. 
Stávající pravidla pro účast, hodnocení a 
sledování znalostních a inovačních 
společenství umožňují rychlá a praktická 
rozhodnutí.

EIT prostřednictvím svých znalostních a 
inovačních společenství funguje v souladu 
s obchodní logikou. Nezbytným 
předpokladem je pevné vedení: každé 
znalostní a inovační společenství řídí 
výkonný ředitel. Partneři znalostního a 
inovačního společenství jsou zastoupeni 
jedinými právními subjekty za účelem 
jednoduššího rozhodování. Znalostní a 
inovační společenství musí každoročně 
připravovat obchodní plány, včetně 
ambiciózního portfolia činností od 
vzdělávání po zakládání podniků, 
s jasnými cíli a výstupy, které v rámci 
přístupu zaměřeného na výsledky usilují 
jak o dopad na trh, tak o společenský 
dopad a o jasnou přidanou hodnotu. 
Stávající pravidla pro účast, hodnocení a 
sledování znalostních a inovačních 
společenství umožňují rychlá a praktická 
rozhodnutí.

Or. it

Odůvodnění

Přidaná hodnota uvedená v nadpisu není zohledněna v textu tohoto odstavce, jenž by měl také 
jasně odkazovat na přidanou hodnotu zaručenou tímto přístupem.
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Pozměňovací návrh 1781
Alyn Smith

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství EIT jsou 
vysoce integrované podniky, které sdružují 
partnery z průmyslu, vyššího vzdělávání, 
výzkumu a technologických ústavů, kteří 
jsou známi svou excelencí. Znalostní a 
inovační společenství umožňují partnerům 
světové úrovně spojovat se v nových 
přeshraničních uspořádáních, optimalizovat 
stávající zdroje a otevírat přístup k novým 
obchodním příležitostem skrze nové 
hodnotové řetězce, a reagovat tak na výzvy 
s vyšším rizikem a většího rozsahu.

Znalostní a inovační společenství EIT jsou 
vysoce integrované podniky, které sdružují 
partnery z průmyslu, vyššího vzdělávání, 
výzkumu a technologických ústavů, kteří 
jsou známi svou excelencí. Znalostní a 
inovační společenství umožňují partnerům 
světové úrovně spojovat se v nových 
přeshraničních uspořádáních, optimalizovat 
stávající zdroje a otevírat přístup k novým 
obchodním příležitostem skrze nové 
hodnotové řetězce, a reagovat tak na výzvy 
s vyšším rizikem a většího rozsahu. Je 
velmi důležité, aby znalostní a inovační 
společenství umožňovala malým 
a středním podnikům plně se zapojit do 
jejich činnosti. Součástí strategie 
znalostních a inovačních společenství by 
mělo být širší zapojení nových subjektů na 
trhu, které přinášejí nové nápady, a 
zejména větší účast malých a středních 
podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1782
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství EIT jsou 
vysoce integrované podniky, které sdružují 
partnery z průmyslu, vyššího vzdělávání, 
výzkumu a technologických ústavů, kteří 

Znalostní a inovační společenství EIT jsou 
vysoce integrované podniky, které sdružují 
partnery z průmyslu, vyššího vzdělávání, 
výzkumu a technologických ústavů, kteří 
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jsou známi svou excelencí. Znalostní a 
inovační společenství umožňují partnerům 
světové úrovně spojovat se v nových 
přeshraničních uspořádáních, optimalizovat 
stávající zdroje a otevírat přístup k novým 
obchodním příležitostem skrze nové 
hodnotové řetězce, a reagovat tak na výzvy 
s vyšším rizikem a většího rozsahu.

jsou známi svou excelencí. Znalostní a 
inovační společenství umožňují partnerům 
světové úrovně spojovat se v nových, 
dlouhodobých přeshraničních 
uspořádáních, optimalizovat stávající 
zdroje a otevírat přístup k novým 
obchodním příležitostem skrze nové 
hodnotové řetězce, a reagovat tak na výzvy 
s vyšším rizikem a většího rozsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství EIT jsou 
vysoce integrované podniky, které sdružují 
partnery z průmyslu, vyššího vzdělávání, 
výzkumu a technologických ústavů, kteří 
jsou známi svou excelencí. Znalostní a 
inovační společenství umožňují partnerům 
světové úrovně spojovat se v nových 
přeshraničních uspořádáních, optimalizovat 
stávající zdroje a otevírat přístup k novým 
obchodním příležitostem skrze nové 
hodnotové řetězce, a reagovat tak na výzvy 
s vyšším rizikem a většího rozsahu.

Znalostní a inovační společenství EIT jsou 
vysoce integrované podniky, které sdružují 
partnery z průmyslu, včetně malých 
a středních podniků, vyššího vzdělávání, 
výzkumu a technologických ústavů, kteří 
jsou známi svou excelencí. Znalostní a 
inovační společenství umožňují partnerům 
světové úrovně spojovat se v nových 
přeshraničních uspořádáních, optimalizovat 
stávající zdroje a otevírat přístup k novým 
obchodním příležitostem skrze nové 
hodnotové řetězce, a reagovat tak na výzvy 
s vyšším rizikem a většího rozsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1784
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 2 – odst. 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Talent je hlavní složkou inovací. EIT se 
stará o lidi a interakce mezi nimi tak, že 
jádrem svého inovačního modelu činí 
studenty, výzkumné pracovníky a 
podnikatele. EIT bude vytvářet 
podnikatelskou a kreativní kulturu a 
poskytovat mezioborové vzdělání 
talentovaným lidem prostřednictvím 
magisterských titulů a titulů PhD pod 
značkou EIT, ze kterých by se měla stát 
mezinárodně uznávaná známka excelence. 
Přitom EIT výrazně podporuje mobilitu 
v rámci znalostního trojúhelníku.

Talent je hlavní složkou inovací. EIT se 
stará o lidi a interakce mezi nimi tak, že 
jádrem svého inovačního modelu činí 
studenty, výzkumné pracovníky a 
podnikatele. EIT bude vytvářet 
podnikatelskou a kreativní kulturu a 
poskytovat mezioborové vzdělání 
talentovaným lidem prostřednictvím 
magisterských titulů a titulů PhD pod 
značkou EIT a vzdělávacích letních 
a distančních kurzů pro vedoucí 
pracovníky, ze kterých by se měla stát 
celosvětově uznávaná známka excelence. 
Přitom EIT výrazně podporuje mobilitu 
v rámci znalostního trojúhelníku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT působí především, ale nikoli výlučně 
prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství v oblastech společenských 
výzev, které jsou velmi významné pro 
společnou budoucnost Evropy. Znalostní a 
inovační společenství mají sice značnou 
míru samostatnosti při určování vlastních 
strategií a činností, ale řada inovativní 
prvků je společná všem těmto 
společenstvím. EIT bude navíc svůj dopad 
zesilovat zpřístupňováním zkušeností 
z těchto společenství po celé Unii a 
aktivním pěstováním nové kultury sdílení 
znalostí.

EIT působí především, ale nikoli výlučně 
prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství v oblastech společenských 
výzev, které jsou velmi významné pro 
společnou budoucnost Evropy. Znalostní a 
inovační společenství mají sice značnou 
míru samostatnosti při určování vlastních 
strategií a činností, ale řada inovativní 
prvků je všem těmto společenstvím 
společná a v jejich případě je nutné 
usilovat o koordinaci a součinnost. EIT 
bude navíc svůj dopad zesilovat 
zpřístupňováním zkušeností z těchto 
společenství po celé Unii, šířením 
osvědčených postupů pro integraci 
znalostního trojúhelníka, podporou 
podnikatelské činnosti a zapojení dalších 
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partnerů a aktivním pěstováním nové 
kultury sdílení znalostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1786
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT působí především, ale nikoli výlučně
prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství v oblastech společenských 
výzev, které jsou velmi významné pro 
společnou budoucnost Evropy. Znalostní a 
inovační společenství mají sice značnou 
míru samostatnosti při určování vlastních 
strategií a činností, ale řada inovativní 
prvků je společná všem těmto 
společenstvím. EIT bude navíc svůj dopad 
zesilovat zpřístupňováním zkušeností 
z těchto společenství po celé Unii a 
aktivním pěstováním nové kultury sdílení 
znalostí.

EIT působí především prostřednictvím 
znalostních a inovačních společenství, 
zejména v oblastech, které nabízejí 
skutečný inovační potenciál. Znalostní a 
inovační společenství mají sice značnou 
míru samostatnosti při určování vlastních 
strategií a činností, ale řada inovativní 
prvků je společná všem těmto 
společenstvím. EIT bude navíc svůj dopad 
zesilovat zpřístupňováním zkušeností 
z těchto společenství po celé Unii a 
aktivním pěstováním nové kultury sdílení 
znalostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT působí především, ale nikoli výlučně 
prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství v oblastech společenských 
výzev, které jsou velmi významné pro 
společnou budoucnost Evropy. Znalostní a 

EIT působí především, ale nikoli výlučně 
prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství především v oblastech 
společenských výzev, které jsou velmi 
významné pro společnou budoucnost 
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inovační společenství mají sice značnou 
míru samostatnosti při určování vlastních 
strategií a činností, ale řada inovativní 
prvků je společná všem těmto 
společenstvím. EIT bude navíc svůj dopad 
zesilovat zpřístupňováním zkušeností 
z těchto společenství po celé Unii a 
aktivním pěstováním nové kultury sdílení 
znalostí.

Evropy. Znalostní a inovační společenství 
mají sice značnou míru samostatnosti při 
určování vlastních strategií a činností, ale 
řada inovativní prvků je společná všem 
těmto společenstvím. EIT bude navíc svůj 
dopad zesilovat zpřístupňováním 
zkušeností z těchto společenství po celé 
Unii a aktivním pěstováním nové kultury 
sdílení znalostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT se zaměří na uvolnění inovačního 
potenciálu lidí a na využití jejich nápadů 
bez ohledu na jejich místo v inovačním 
řetězci. Tím EIT rovněž pomůže řešit 
„evropský paradox“ – že stávající 
vynikající výzkum zdaleka není plně 
využíván. Přitom EIT pomůže při uvádění 
nápadů na trh. Zejména prostřednictvím 
svých znalostních a inovačních 
společenství a svého zaměření na rozvoj 
podnikatelského myšlení bude vytvářet 
nové podnikatelské příležitosti ve formě 
zakládání podniků a osamostatňování 
podniků, ale také v rámci stávajícího 
průmyslu.

EIT se zaměří na uvolnění inovačního 
potenciálu lidí a na využití jejich nápadů 
bez ohledu na jejich místo v inovačním 
řetězci. Tím EIT rovněž pomůže řešit 
„evropský paradox“ – že stávající 
vynikající výzkum zdaleka není plně 
využíván. Přitom EIT pomůže při uvádění 
nápadů na trh. EIT musí zaručit otevřený 
přístup všem evropským výzkumným 
institutům vynikající kvality. Zejména 
prostřednictvím svých znalostních a 
inovačních společenství a svého zaměření 
na rozvoj podnikatelského myšlení bude 
vytvářet nové podnikatelské příležitosti ve 
formě zakládání podniků a 
osamostatňování podniků, ale také v rámci 
stávajícího průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1789
Judith A. Merkies
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT se zaměří na uvolnění inovačního 
potenciálu lidí a na využití jejich nápadů 
bez ohledu na jejich místo v inovačním 
řetězci. Tím EIT rovněž pomůže řešit 
„evropský paradox“ – že stávající 
vynikající výzkum zdaleka není plně 
využíván. Přitom EIT pomůže při uvádění 
nápadů na trh. Zejména prostřednictvím 
svých znalostních a inovačních 
společenství a svého zaměření na rozvoj 
podnikatelského myšlení bude vytvářet 
nové podnikatelské příležitosti ve formě 
zakládání podniků a osamostatňování 
podniků, ale také v rámci stávajícího 
průmyslu.

EIT se zaměří na uvolnění inovačního 
potenciálu lidí a na využití jejich nápadů 
bez ohledu na jejich místo v inovačním 
řetězci. Tím EIT rovněž pomůže řešit 
„evropský paradox“ – že stávající 
vynikající výzkum zdaleka není plně 
využíván. Přitom EIT pomůže při uvádění 
nápadů na trh a zvyšování informovanosti 
o významu, jaký má předávání vědeckých 
objevů průmyslu. Zejména prostřednictvím 
svých znalostních a inovačních 
společenství a svého zaměření na rozvoj 
podnikatelského myšlení bude vytvářet 
nové podnikatelské příležitosti ve formě 
zakládání podniků a osamostatňování 
podniků, ale také v rámci stávajícího 
průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1790
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT se zaměří na uvolnění inovačního 
potenciálu lidí a na využití jejich nápadů 
bez ohledu na jejich místo v inovačním 
řetězci. Tím EIT rovněž pomůže řešit 
„evropský paradox“ – že stávající 
vynikající výzkum zdaleka není plně 
využíván. Přitom EIT pomůže při uvádění 
nápadů na trh. Zejména prostřednictvím 
svých znalostních a inovačních 
společenství a svého zaměření na rozvoj 
podnikatelského myšlení bude vytvářet 
nové podnikatelské příležitosti ve formě 

EIT se zaměří na uvolnění inovačního 
potenciálu lidí a na využití jejich nápadů 
bez ohledu na jejich místo v inovačním 
řetězci. Tím EIT rovněž pomůže řešit 
„evropský paradox“ – že stávající 
vynikající výzkum zdaleka není plně 
využíván. Přitom EIT pomůže při uvádění 
nápadů z laboratoří na trh. Zejména 
prostřednictvím svých znalostních a 
inovačních společenství a svého zaměření 
na rozvoj podnikatelského myšlení bude 
vytvářet nové podnikatelské příležitosti ve 
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zakládání podniků a osamostatňování 
podniků, ale také v rámci stávajícího 
průmyslu.

formě zakládání podniků a 
osamostatňování podniků, ale také v rámci 
stávajícího průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1791
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategie a činnosti EIT budou vedeny 
zaměřením na společenské výzvy, které 
jsou nanejvýše důležité pro budoucnost, 
jako je změna klimatu nebo udržitelná 
výroba energie. EIT bude řešit hlavní 
společenské výzvy komplexním způsobem, 
a bude tak podporovat mezioborové a 
víceoborové přístupy a pomůže soustředit 
výzkumné úsilí partnerů znalostních a 
inovačních společenství.

Strategie a činnosti EIT se zaměří na 
společenské výzvy, které jsou nanejvýše 
důležité pro budoucnost, jako je změna 
klimatu nebo udržitelná výroba energie. 
EIT toho dosáhne pomocí odvětvových 
a meziodvětvových inovací založených na 
špičkových výsledcích jednotlivých 
disciplín a zaměřených na odvětví, která 
dokáží řešit obecné výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1792
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategie a činnosti EIT budou vedeny 
zaměřením na společenské výzvy, které 
jsou nanejvýše důležité pro budoucnost, 
jako je změna klimatu nebo udržitelná 
výroba energie. EIT bude řešit hlavní 
společenské výzvy komplexním způsobem, 
a bude tak podporovat mezioborové a 
víceoborové přístupy a pomůže soustředit 
výzkumné úsilí partnerů znalostních a 

Strategie a činnosti EIT se zaměří na 
oblasti, které nabízejí skutečný inovační 
potenciál a zjevně se vztahují ke 
společenským výzvám, jimiž se zabývá 
program Horizont 2020. EIT bude řešit 
hlavní společenské výzvy komplexním 
způsobem, a bude tak podporovat 
mezioborové a víceoborové přístupy a 
pomůže soustředit výzkumné úsilí partnerů 
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inovačních společenství. znalostních a inovačních společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 1793
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategie a činnosti EIT budou vedeny 
zaměřením na společenské výzvy, které 
jsou nanejvýše důležité pro budoucnost, 
jako je změna klimatu nebo udržitelná 
výroba energie. EIT bude řešit hlavní 
společenské výzvy komplexním způsobem, 
a bude tak podporovat mezioborové a 
víceoborové přístupy a pomůže soustředit 
výzkumné úsilí partnerů znalostních a 
inovačních společenství.

Strategie a činnosti EIT se zaměří na 
společenské výzvy uvedené ve 
strategickém programu inovací, které jsou 
nanejvýše důležité pro budoucnost, jako je 
změna klimatu nebo udržitelná výroba 
energie. EIT bude řešit hlavní společenské 
výzvy komplexním způsobem, a bude tak 
podporovat mezioborové a víceoborové 
přístupy a pomůže soustředit výzkumné 
úsilí partnerů znalostních a inovačních 
společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 1794
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategie a činnosti EIT budou vedeny 
zaměřením na společenské výzvy, které 
jsou nanejvýše důležité pro budoucnost, 
jako je změna klimatu nebo udržitelná 
výroba energie. EIT bude řešit hlavní 
společenské výzvy komplexním způsobem, 
a bude tak podporovat mezioborové a 
víceoborové přístupy a pomůže soustředit 
výzkumné úsilí partnerů znalostních a 
inovačních společenství.

Strategie a činnosti EIT se zaměří na 
společenské výzvy, které jsou nanejvýše 
důležité pro budoucnost. EIT bude řešit 
hlavní společenské výzvy komplexním 
způsobem, a bude tak podporovat 
mezioborové a víceoborové přístupy a 
pomůže soustředit výzkumné úsilí partnerů 
znalostních a inovačních společenství.
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Or. it

Pozměňovací návrh 1795
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT plně integruje vzdělávání a odbornou 
přípravu ve všech fázích profesní dráhy a 
rozvíjí nové a inovativní vzdělávací 
programy, aby reagoval na potřebu nových 
profilů danou složitými společenskými a 
ekonomickými výzvami. Za tímto účelem 
bude EIT hrát klíčovou roli, pokud jde o 
podporu uznávání nových titulů a diplomů 
v členských státech.

EIT plně integruje vzdělávání a odbornou 
přípravu ve všech fázích profesní dráhy a 
rozvíjí nové a inovativní vzdělávací 
programy, aby reagoval na potřebu nových
profilů v důsledku neustálého vývoje 
společnosti, hospodářství a trhu práce. Za 
tímto účelem bude EIT hrát klíčovou roli, 
pokud jde o podporu uznávání nových 
titulů a diplomů v členských státech.

Or. it

Pozměňovací návrh 1796
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT plně integruje vzdělávání a odbornou 
přípravu ve všech fázích profesní dráhy a 
rozvíjí nové a inovativní vzdělávací 
programy, aby reagoval na potřebu nových 
profilů danou složitými společenskými a 
ekonomickými výzvami. Za tímto účelem 
bude EIT hrát klíčovou roli, pokud jde o 
podporu uznávání nových titulů a diplomů 
v členských státech.

EIT plně integruje vzdělávání a odbornou 
přípravu ve všech fázích profesní dráhy a 
podporuje a usnadňuje rozvoj nových
a inovativních vzdělávacích programů, 
aby reagoval na potřebu nových profilů 
danou složitými společenskými a 
ekonomickými výzvami. Za tímto účelem 
bude EIT hrát klíčovou roli, pokud jde o 
podporu uznávání nových titulů a diplomů 
v členských státech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1797
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT plně integruje vzdělávání a odbornou 
přípravu ve všech fázích profesní dráhy a 
rozvíjí nové a inovativní vzdělávací 
programy, aby reagoval na potřebu nových 
profilů danou složitými společenskými a 
ekonomickými výzvami. Za tímto účelem 
bude EIT hrát klíčovou roli, pokud jde o 
podporu uznávání nových titulů a diplomů 
v členských státech.

EIT plně integruje vzdělávání a odbornou 
přípravu ve všech fázích profesní dráhy a 
rozvíjí nové a inovativní vzdělávací 
programy, aby reagoval na potřebu nových 
profilů danou složitými společenskými a 
ekonomickými výzvami. Za tímto účelem 
bude EIT hrát klíčovou roli, pokud jde o 
podporu uznávání nových titulů a diplomů 
v členských státech v rámci všeobecně 
uznávaného osvědčení EIT o špičkové 
kvalitě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1798
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT bude také hrát zásadní roli při 
upřesňování pojmu „podnikání“ 
prostřednictvím svých vzdělávacích 
programů, které podporují podnikání 
v kontextu náročném na znalosti, přičemž 
staví na inovativním výzkumu a přispívají 
k řešením velkého společenského 
významu.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Je nebezpečné spojovat koncepci podnikání pouze se vzdělávacími programy, protože to 
předurčuje, kdo může a kdo nemůže být podnikatelem.
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Pozměňovací návrh 1799
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záměrem EIT je zavádět jako první nové 
přístupy v inovacích a vytvořit společnou 
kulturu inovací a přenosu znalostí, mimo 
jiné sdílením rozmanitých zkušeností 
svých znalostních a inovačních 
společenství prostřednictvím různých 
mechanismů pro jejich šíření, jako je 
platforma zúčastněných stran a 
doktorandský studijní program.

Záměrem EIT je zavádět jako první nové 
přístupy v inovacích a vytvořit společnou 
kulturu inovací a přenosu znalostí, mimo 
jiné sdílením rozmanitých zkušeností 
svých znalostních a inovačních 
společenství prostřednictvím různých 
mechanismů pro jejich šíření, jako je 
platforma zúčastněných stran, ocenění 
a soutěže, výstavy věnované produktům 
a procesům, sdružení na ochranu 
duševního vlastnictví a patentů a 
doktorandský studijní program.

Or. en

Pozměňovací návrh 1800
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. f – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT významně přispěje k realizaci cílů 
stanovených v programu Horizont 2020, 
zejména tím, že bude společenské výzvy 
řešit způsobem, který doplní další 
iniciativy v těchto oblastech. Bude zkoušet 
nové a zjednodušené přístupy 
k financování a řízení, a sehraje tak 
průkopnickou roli v evropském inovačním 
prostředí. Jeho přístup k financování bude 
pevně postaven na silném pákovém efektu 
s mobilizací veřejných i soukromých 
finančních prostředků. Kromě toho bude 
používat zcela nové prostředky cílené 

EIT významně přispěje k realizaci cílů 
stanovených v programu Horizont 2020, 
zejména tím, že bude společenské výzvy 
řešit způsobem, který doplní další 
iniciativy v těchto oblastech. Bude zkoušet
nové a zjednodušené přístupy 
k financování a řízení, a sehraje tak 
průkopnickou roli v evropském inovačním 
prostředí. Jeho přístup k financování bude 
pevně postaven na silném pákovém efektu 
s mobilizací veřejných i soukromých 
finančních prostředků. Kromě toho bude 
používat zcela nové prostředky cílené 
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podpory jednotlivých činností pomocí 
nadace EIT.

podpory jednotlivých činností.

Or. it

Pozměňovací návrh 1801
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství a jejich center společného 
umístění, tedy středisek excelence, která 
sdružují partnery z vyššího vzdělávání, 
výzkumu a podnikání v dané zeměpisné 
oblasti, bude EIT napojen také na 
regionální politiku. Zajistí zejména lepší 
propojení mezi institucemi vyššího 
vzdělávání a inovacemi a růstem na 
regionální úrovni v rámci regionálních a 
vnitrostátních strategií pro inteligentní 
specializaci. Tímto způsobem přispěje 
k naplnění cílů politiky soudržnosti Unie.

Prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství a jejich center společného 
umístění, tedy středisek excelence, která 
sdružují partnery z vyššího vzdělávání, 
výzkumu a podnikání v dané zeměpisné 
oblasti, bude EIT napojen také na 
regionální politiku. Zajistí zejména lepší 
propojení mezi institucemi vyššího 
vzdělávání, trhem práce a inovacemi a 
růstem na regionální a místní úrovni 
v rámci místních, regionálních a 
vnitrostátních strategií pro inteligentní 
specializaci. Tímto způsobem přispěje 
k naplnění cílů politiky soudržnosti Unie.

Or. it

Odůvodnění

Nebudou-li vytvořeny vazby mezi vyšším vzdělávání a trhem práce, zejména na regionální 
a místní úrovni, nebude Evropa schopna vyřešit jeden ze svých největších problémů, který jí 
brání v hospodářském růstu.

Pozměňovací návrh 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 5 – bod 3 – písm. g – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství a jejich center společného 
umístění, tedy středisek excelence, která 
sdružují partnery z vyššího vzdělávání, 
výzkumu a podnikání v dané zeměpisné 
oblasti, bude EIT napojen také na 
regionální politiku. Zajistí zejména lepší 
propojení mezi institucemi vyššího 
vzdělávání a inovacemi a růstem na 
regionální úrovni v rámci regionálních 
a vnitrostátních strategií pro inteligentní 
specializaci. Tímto způsobem přispěje 
k naplnění cílů politiky soudržnosti Unie.

Prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství a jejich center společného 
umístění, tedy středisek excelence, která 
sdružují partnery z vyššího vzdělávání, 
výzkumu a podnikání v dané zeměpisné 
oblasti, bude EIT napojen také na 
regionální politiku. Zajistí zejména lepší 
propojení mezi institucemi vyššího 
vzdělávání a inovacemi a růstem na 
regionální úrovni v rámci regionálních 
a/nebo vnitrostátních strategií pro 
inteligentní specializaci. Tímto způsobem 
přispěje k naplnění cílů politiky 
soudržnosti Unie.

Or. en


