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Pozměňovací návrh 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zdraví, demografická změna a dobré 
životní podmínky

1. Zdraví a dobré životní podmínky

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Účinná propagace zdraví podložená 
náležitými důkazy předchází onemocnění, 
zlepšuje životní podmínky, omezuje 
tělesné postižení, závislost a sociální 
vyloučení a je nákladově efektivní. 
Propagace zdraví a prevence nemocí závisí 
rovněž na pochopení faktorů ovlivňujících 
zdraví, na účinných nástrojích v oblasti 
prevence, jako je očkování, na účinném 
zdravotním dozoru a připravenosti a na 
účinných programech preventivních 
vyšetření. Zohledňují se rovněž kulturní, 
sociální, behaviorální a psychologické 
dimenze zdraví. Z tohoto důvodu jsou 
sociální a humanitní vědy důležité pro 
porozumění zdraví a dobrým životním 
podmínkám.

Or. en
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Pozměňovací návrh 588
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Účinná propagace zdraví podložená 
náležitými důkazy předchází onemocnění, 
zlepšuje životní podmínky a je nákladově 
efektivní. Propagace zdraví a prevence 
nemocí závisí rovněž na pochopení faktorů 
ovlivňujících zdraví, na účinných 
nástrojích v oblasti prevence, jako je 
aktivní a zdravý životní styl a očkování, na 
účinném zdravotním dozoru a 
připravenosti, na účinných programech 
preventivních vyšetření a na lepším a 
integrovanějším poskytování zdravotní 
péče zaměřené na pacienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Úspěšné snahy v oblasti prevence, 
zvládnutí a léčení nemocí, zdravotního 
postižení a omezené funkčnosti jsou 
založeny na základním pochopení jejich 
příčin, stádií a dopadů a rovněž faktorů, 
které ovlivňují dobré zdraví a životní 
podmínky. Nezbytné je rovněž účinné 
sdílení údajů a spojování těchto údajů s 
rozsáhlými kohortovými studiemi v 
reálném prostředí stejně jako převedení 
zjištění výzkumů do klinické praxe, 
zejména prováděním klinických zkoušek.
Jelikož klinické zkoušky převádí výsledky 
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základního výzkumu do klinické praxe, je 
třeba, aby stanovily předchozí vazbu mezi 
výsledky získanými v laboratoři a 
pacientem pomocí translačního výzkumu: 
„přístupem od lavice k posteli pacienta“.

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Norbert Glante

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování 
v oblasti prevence a léčby k určení a 
podpoře šíření osvědčených postupů v 
odvětví zdravotní péče a na podporu 
integrované péče a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální a 
duševní pohody.

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby, ale i 
na výzkum a vývoj v oblasti sociálních 
inovací, další požadavky. Má-li být u 
všech věkových skupin zachována účinná 
zdravotní péče, je nezbytné úsilí o zlepšení 
rozhodování v oblasti prevence a léčby k 
určení a podpoře šíření osvědčených 
postupů v odvětví zdravotní péče a na 
podporu integrované péče a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální, 
ekonomické a duševní pohody. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována 
chronickým onemocněním, jako je 
rakovina, kardiovaskulární a revmatické 
choroby, nemoci pohybového aparátu, 
cukrovka a respirační a duševní choroby. 

Or. de

Odůvodnění

Je třeba klást důraz na choroby, které se objevují zvláště často a mají zvláště významný dopad 
na společnost jako celek. V mnoha případech se toho jen málo ví o příčinách těchto chorob 



PE492.814v01-00 6/122 AM\907980CS.doc

CS

a možných léčebných postupech, a proto je zvláště nutné, aby byly na výzkum koordinovaným 
způsobem vynakládány finanční prostředky z evropských zdrojů.

Pozměňovací návrh 591
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování 
v oblasti prevence a léčby k určení a 
podpoře šíření osvědčených postupů v 
odvětví zdravotní péče a na podporu 
integrované péče a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální a 
duševní pohody.

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování 
v oblasti prevence a léčby k určení a 
podpoře šíření osvědčených postupů v 
odvětví zdravotní péče a na podporu 
integrované péče a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální, 
ekonomické a duševní pohody. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována 
chronickým onemocněním, jako je 
rakovina, kardiovaskulární a revmatické 
choroby, nemoci pohybového aparátu, 
cukrovka a respirační a duševní choroby.

Or. en

Odůvodnění

Revmatické choroby a nemoci pohybového aparátu nejsou pouze hlavní příčinou ztráty 
zaměstnání a předčasného odchodu do důchodu, ale zároveň i hlavní příčinou tělesného 
postižení a omezení schopnosti pohybu a orientace. Představují tak ohromnou zátěž pro 
rodiny, zaměstnance, pojišťovny a systémy sociálního zabezpečení a zdravotní péče v celé EU. 
Měly by být zařazeny na seznam závažných chronických onemocnění, neboť jsou stejně 
významné a v některých případech i významnější, co se týče výskytu či dopadu na veřejné 
systémy zdravotní péče.
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Pozměňovací návrh 592
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování 
v oblasti prevence a léčby k určení a 
podpoře šíření osvědčených postupů v 
odvětví zdravotní péče a na podporu 
integrované péče a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální a 
duševní pohody.

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování v 
oblasti prevence, léčby, rehabilitace a 
rekvalifikace k určení a podpoře šíření 
osvědčených postupů v odvětví zdravotní 
péče a na podporu integrované péče a 
využití technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální a 
duševní pohody.

Or. fr

Pozměňovací návrh 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování 
v oblasti prevence a léčby k určení a 

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi, 
zejména chronickými, a zdravotním 
postižením v kontextu stárnoucího 
obyvatelstva klade na zdravotnictví a 
pečovatelské služby další požadavky. Má-li 
být u všech věkových skupin zachována 
účinná zdravotní péče, je nezbytné úsilí o 
zlepšení rozhodování v oblasti prevence a 
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podpoře šíření osvědčených postupů v 
odvětví zdravotní péče a na podporu 
integrované péče a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální a 
duševní pohody.

léčby k určení a podpoře šíření 
osvědčených postupů v odvětví zdravotní 
péče a na podporu integrované péče a 
využití technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální a 
duševní pohody.

Or. es

Pozměňovací návrh 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování 
v oblasti prevence a léčby k určení a 
podpoře šíření osvědčených postupů v 
odvětví zdravotní péče a na podporu 
integrované péče a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální a 
duševní pohody.

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování 
v oblasti prevence a léčby k určení a 
podpoře šíření osvědčených postupů v 
odvětví zdravotní péče a na podporu 
integrované péče a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální, 
ekonomické a duševní pohody. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována 
chronickým onemocněním, jako je 
rakovina, kardiovaskulární a revmatické 
choroby, nemoci pohybového aparátu, 
cukrovka a respirační a duševní choroby.

Or. en
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Odůvodnění

Text Komise nezmiňuje žádné konkrétní choroby, což je možná lepší řešení, nemá-li být příliš 
normativní. Pokud se ovšem rozhodne některé choroby upřednostnit, existují důkazy o tom, že 
revmatické choroby a nemoci pohybového aparátu patří k nejčastějším, nejvíce 
hendikepujícím a nejnákladnějším chronickým nepřenosným onemocněním postihujícím 
evropskou populaci, a proto stojí za zmínku.

Pozměňovací návrh 595
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování 
v oblasti prevence a léčby k určení a 
podpoře šíření osvědčených postupů v 
odvětví zdravotní péče a na podporu 
integrované péče a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální a 
duševní pohody.

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování v 
oblasti prevence a léčby k určení a podpoře 
šíření osvědčených postupů v odvětví 
zdravotní péče a na podporu integrované 
péče, včetně intervence komplementární a 
alternativní medicíny, a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální a 
duševní pohody.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být pro komplementární a alternativní medicínu v budoucnu zajištěno financování 
výzkumu, je třeba je výslovně zmínit ve zvláštním programu.

Pozměňovací návrh 596
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování 
v oblasti prevence a léčby k určení a 
podpoře šíření osvědčených postupů v 
odvětví zdravotní péče a na podporu 
integrované péče a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé. To přispěje k zlepšení a 
prodloužení doby jejich fyzické, sociální a 
duševní pohody.

Rostoucí zátěž v souvislosti s nemocemi a 
zdravotním postižením v kontextu 
stárnoucího obyvatelstva klade na 
zdravotnictví a pečovatelské služby další 
požadavky. Má-li být u všech věkových 
skupin zachována účinná zdravotní péče, je 
nezbytné úsilí o zlepšení rozhodování 
v oblasti prevence a léčby k určení a 
podpoře šíření osvědčených postupů v 
odvětví zdravotní péče a na podporu 
integrované péče a využití 
technologických, organizačních a 
sociálních inovací, které zejména starším 
osobám umožňují, aby zůstaly aktivní a 
nezávislé, a respektovat a usnadňovat 
jejich volbu zdravotní péče. To přispěje k 
zlepšení a prodloužení doby jejich fyzické, 
sociální a duševní pohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny tyto činnosti budou prováděny 
tak, aby byla podpora poskytována v rámci 
celého cyklu výzkumu a inovací a aby se 
posílila konkurenceschopnost evropských 
odvětví a rozvoj nových tržních 
příležitostí.

Všechny tyto činnosti budou prováděny 
tak, aby byla podpora poskytována v rámci 
celého cyklu výzkumu a inovací a aby se 
posílila konkurenceschopnost evropských 
odvětví a MSP a rozvoj nových tržních 
příležitostí.

Or. sl
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Pozměňovací návrh 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny tyto činnosti budou prováděny 
tak, aby byla podpora poskytována v rámci 
celého cyklu výzkumu a inovací a aby se 
posílila konkurenceschopnost evropských 
odvětví a rozvoj nových tržních 
příležitostí.

Všechny tyto činnosti budou prováděny 
tak, aby byla podpora poskytována v rámci 
celého cyklu výzkumu a inovací, včetně 
podpory vynikajícího základního výzkumu 
v oblasti zdraví, a aby se posílila 
konkurenceschopnost evropských odvětví a 
rozvoj nových tržních příležitostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny tyto činnosti budou prováděny 
tak, aby byla podpora poskytována v rámci 
celého cyklu výzkumu a inovací a aby se 
posílila konkurenceschopnost evropských 
odvětví a rozvoj nových tržních 
příležitostí.

Všechny tyto činnosti budou prováděny 
tak, aby byla podpora poskytována v rámci 
celého cyklu výzkumu a inovací a aby se 
posílila konkurenceschopnost evropských 
odvětví a rozvoj nových tržních příležitostí 
vycházející z integrovaného přístupu 
zaměřeného na pacienta.

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem jdoucím napříč „Společenskými 
výzvami“ je sladit výzkumné a inovační 
nástroje Unie se strategií EU 2020 
zajištěním inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění. Priority je 
třeba stanovit s ohledem na potřebu řešit 
co nejúčinněji ty nejpalčivější společenské 
problémy. Upřednostněna by měla být ta 
opatření, která poskytnou řešení rychle a 
efektivně a která jsou schopna převést 
výzkum v konkrétní, měřitelné výsledky.

Or. en

Odůvodnění

EU má špičkové výzkumné pracovníky a vědce, zaostává však za USA a některými asijskými 
zeměmi, co se týče schopnosti převádět výsledky výzkumu v konkrétní produkty, služby a 
řešení. V dobách hospodářských a společenských obtíží, kdy je financování výzkumu a inovací 
na vnitrostátní úrovni drasticky omezováno v důsledku úsporných opatření, by se finanční 
podpora EU měla zaměřovat na aplikovaný výzkum a tržně zaměřená řešení.

Pozměňovací návrh 601
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj nástrojů pro urychlení výzkumu, 
jako jsou „patentová sdružení“, která 
umožňují sdílení práv na průmyslové 
vlastnictví, díky němuž mohou být 
vlastníci práv řádně odměněni, spolu s 
cenami za inovaci coby způsobem podpory 
otevření výzkumu, které povzbuzují úsilí 
veřejného a soukromého sektoru.

Or. fr



AM\907980CS.doc 13/122 PE492.814v01-00

CS

Pozměňovací návrh 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

kohortovou studii a spojení s údaji 
získanými z výzkumu oblastí s příponou “-
omika” a jiné metody.

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lepší pochopení životního prostředí jako 
faktoru ovlivňujícího zdraví bude 
vyžadovat zejména integrované 
molekulární biologické, epidemiologické a 
toxikologické koncepce k ověření vztahů 
mezi zdravím a životním prostředím, 
včetně studií týkajících se mechanismu 
působení chemických látek, kombinované 
expozice znečištění a jiným zátěžovým 
faktorům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem, integrované 
toxikologické zkoušky a rovněž alternativy 
testování na zvířatech. Jsou zapotřebí 
inovativní přístupy k posuzování expozice 
využívající biomarkery nové generace 
založené na oblastech s příponou „-omika“ 
a epigenetice, biomonitorování člověka, 
posouzení osobní expozice a modelování 
za účelem pochopení kombinované, 
kumulativní a nově vznikající expozice se 
začleněním sociálně-ekonomických faktorů 
a faktorů souvisejících s chováním. 
Podporovány budou rovněž lepší vazby s 
environmentálními údaji s využitím 
zdokonalených informačních systémů.

Lepší pochopení životního prostředí jako 
faktoru ovlivňujícího zdraví bude 
vyžadovat zejména na člověka zaměřené 
integrované molekulární biologické, 
epidemiologické a toxikologické koncepce 
k ověření vztahů mezi zdravím a životním 
prostředím a k objasnění základních 
mechanismů chorob a toxicity pro 
člověka, včetně studií týkajících se 
mechanismu působení chemických látek, 
kombinované expozice znečištění a jiným 
zátěžovým faktorům souvisejícím s 
životním prostředím a klimatem, 
integrované toxikologické zkoušky a 
rovněž alternativy testování na zvířatech. 
Jsou zapotřebí inovativní přístupy k 
posuzování expozice využívající na 
člověka zaměřené biomarkery nové 
generace založené na oblastech s příponou 
„-omika“ a epigenetice, biomonitorování 
člověka, posouzení osobní expozice a 
modelování za účelem pochopení 
kombinované, kumulativní a nově 
vznikající expozice se začleněním 
sociálně-ekonomických faktorů a faktorů 
souvisejících s chováním. Podporovány 
budou rovněž lepší vazby s 
environmentálními údaji s využitím 
zdokonalených informačních systémů.

Or. fr
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Odůvodnění

Zlepšení toxikologických zkoušek vyžaduje přístupy zaměřené na člověka.

Pozměňovací návrh 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lepší pochopení životního prostředí jako 
faktoru ovlivňujícího zdraví bude 
vyžadovat zejména integrované 
molekulární biologické, epidemiologické a 
toxikologické koncepce k ověření vztahů 
mezi zdravím a životním prostředím, 
včetně studií týkajících se mechanismu 
působení chemických látek, kombinované 
expozice znečištění a jiným zátěžovým 
faktorům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem, integrované 
toxikologické zkoušky a rovněž alternativy 
testování na zvířatech. Jsou zapotřebí 
inovativní přístupy k posuzování expozice 
využívající biomarkery nové generace 
založené na oblastech s příponou „-omika“ 
a epigenetice, biomonitorování člověka, 
posouzení osobní expozice a modelování 
za účelem pochopení kombinované, 
kumulativní a nově vznikající expozice se 
začleněním sociálně-ekonomických faktorů 
a faktorů souvisejících s chováním. 
Podporovány budou rovněž lepší vazby s 
environmentálními údaji s využitím 
zdokonalených informačních systémů.

Lepší pochopení životního prostředí jako 
faktoru ovlivňujícího zdraví bude 
vyžadovat zejména integrované 
molekulární biologické, epidemiologické a 
toxikologické koncepce k ověření vztahů 
mezi zdravím a životním prostředím, 
včetně studií týkajících se mechanismu 
působení chemických látek, kombinované 
expozice znečištění a jiným zátěžovým 
faktorům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem, integrované 
toxikologické zkoušky a rovněž alternativy 
testování na zvířatech. Jsou zapotřebí 
inovativní přístupy k posuzování expozice 
využívající biomarkery nové generace 
založené na oblastech s příponou „-omika“ 
a epigenetice, biomonitorování člověka, 
posouzení osobní expozice a modelování 
za účelem pochopení kombinované, 
kumulativní a nově vznikající expozice se 
začleněním sociálně-ekonomických 
faktorů, faktorů souvisejících s chováním a 
vytváření prostředí napomáhajících 
rekonvalescenci a rehabilitaci. 
Podporovány budou rovněž lepší vazby s 
environmentálními údaji s využitím 
zdokonalených informačních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Philippe Lamberts
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za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lepší pochopení životního prostředí jako 
faktoru ovlivňujícího zdraví bude 
vyžadovat zejména integrované 
molekulární biologické, epidemiologické a 
toxikologické koncepce k ověření vztahů 
mezi zdravím a životním prostředím, 
včetně studií týkajících se mechanismu 
působení chemických látek, kombinované 
expozice znečištění a jiným zátěžovým 
faktorům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem, integrované 
toxikologické zkoušky a rovněž alternativy 
testování na zvířatech. Jsou zapotřebí 
inovativní přístupy k posuzování expozice 
využívající biomarkery nové generace 
založené na oblastech s příponou „-omika“ 
a epigenetice, biomonitorování člověka, 
posouzení osobní expozice a modelování 
za účelem pochopení kombinované, 
kumulativní a nově vznikající expozice se 
začleněním sociálně-ekonomických faktorů 
a faktorů souvisejících s chováním. 
Podporovány budou rovněž lepší vazby s 
environmentálními údaji s využitím 
zdokonalených informačních systémů.

Lepší pochopení životního prostředí jako 
faktoru ovlivňujícího zdraví bude 
vyžadovat zejména integrované 
molekulární biologické, epidemiologické a 
toxikologické koncepce týkající se člověka 
k ověření vztahů mezi zdravím a životním 
prostředím, včetně studií týkajících se 
mechanismu působení chemických látek, 
kombinované expozice znečištění a jiným 
zátěžovým faktorům souvisejícím s 
životním prostředím a klimatem, 
integrované toxikologické zkoušky a 
rovněž alternativy testování na zvířatech. 
Jsou zapotřebí inovativní přístupy k 
posuzování expozice využívající 
biomarkery nové generace a týkající se 
člověka založené na oblastech s příponou 
„-omika“ a epigenetice, biomonitorování 
člověka, posouzení osobní expozice a 
modelování za účelem pochopení 
kombinované, kumulativní a nově 
vznikající expozice se začleněním 
sociálně-ekonomických faktorů a faktorů 
souvisejících s chováním. Podporovány 
budou rovněž lepší vazby s 
environmentálními údaji s využitím 
zdokonalených informačních systémů.

Or. en

Odůvodnění

Cíl provádět toxikologické zkoušky s důrazem na alternativy ke zkouškám na zvířatech
vyžaduje uplatnění přístupů týkajících se člověka, které lépe než zkoušky na zvířatech 
předvídají lidské choroby a toxicitu.

Pozměňovací návrh 607
Fiona Hall, Kent Johansson
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Takto lze posoudit stávající a plánované 
politiky a programy a poskytnout 
politickou podporu. Podobně lze rozvíjet 
lepší behaviorální intervence, preventivní a 
vzdělávací programy, včetně programů 
týkajících se zdravotní gramotnosti 
v oblasti stravování, očkování a jiných 
intervencí v rámci primární péče.

Takto lze posoudit stávající a plánované 
politiky a programy a poskytnout 
politickou podporu. Podobně lze rozvíjet 
lepší behaviorální intervence, preventivní a 
vzdělávací programy, včetně programů 
týkajících se zdravotní gramotnosti 
v oblasti stravování, očkování a jiných 
intervencí v rámci primární péče. Je rovněž 
možné rozvíjet přístupy zahrnující oblast 
zdraví do všech politik (např. ty zabývající 
se životním prostředím a pracovištěm) s 
cílem minimalizovat rizikové faktory.

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj programů preventivních vyšetření 
závisí na určení včasných biomarkerů 
rizika a nástupu nemoci a jejich zavedení 
závisí na otestování a validaci metod a 
programů preventivních vyšetření. Určení 
jednotlivců a skupin obyvatel s vysokým 
rizikem onemocnění umožní vypracování 
individualizovaných, stratifikovaných a 
společných strategií pro účinnou a 
nákladově efektivní prevenci nemocí.

Rozvoj programů preventivních vyšetření 
závisí na určení včasných biomarkerů 
rizika a nástupu nemoci a jejich zavedení 
závisí na otestování a validaci metod a 
programů preventivních vyšetření. Určení 
jednotlivců a skupin obyvatel s vysokým 
rizikem onemocnění umožní vypracování 
individualizovaných, stratifikovaných a 
společných strategií pro účinnou a 
nákladově efektivní prevenci nemocí. V 
této souvislosti budou upřednostněny ty 
programy preventivních vyšetření, v 
souvislosti s nimiž již je možná prevence 
nebo léčba postižených pacientů, či kde 
tomu tak pravděpodobně bude v 
budoucnu.
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Or. de

Pozměňovací návrh 609
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obyvatelstvo je ohroženo novými a nově 
se objevujícími nákazami (včetně nákaz 
vyplývajících ze změny klimatu), odolností 
stávajících patogenů vůči lékům a jinými 
přímými a nepřímými důsledky změny 
klimatu. Pro modelování epidemie, 
účinnou reakci na pandemii, reakce na 
důsledky změny klimatu, pokud jde o 
nenakažlivá onemocnění, jsou nezbytné 
lepší metody dozoru, sítě včasného 
varování, organizace zdravotnických
služeb a kampaně k zajištění připravenosti 
stejně jako úsilí o zachování a zlepšení 
schopnosti bojovat proti nakažlivým 
chorobám odolným vůči lékům.

Obyvatelstvo je ohroženo novými a nově 
se objevujícími nákazami (včetně nákaz 
vyplývajících ze změny klimatu), odolností 
stávajících patogenů vůči lékům a jinými 
přímými a nepřímými důsledky změny 
klimatu. Pro modelování epidemie, 
účinnou reakci na pandemii, reakce na 
důsledky změny klimatu, pokud jde o 
nenakažlivá onemocnění, jsou nezbytné 
lepší metody dozoru, sítě včasného 
varování, organizace zdravotnických 
služeb a kampaně k zajištění připravenosti 
stejně jako úsilí o zachování a zlepšení 
schopnosti bojovat proti nakažlivým 
chorobám odolným vůči lékům. S cílem 
čelit těmto globálním výzvám bude EU ve 
spolupráci s dotčenými zeměmi provádět 
opatření zaměřená na dosažení 
konkrétních výsledků v oblasti zdravotní 
politiky, zlepšení služeb zdravotní péče a 
podpory vlastních výzkumných kapacit v 
těchto zemích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obyvatelstvo je ohroženo novými a nově Obyvatelstvo je ohroženo novými a nově 
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se objevujícími nákazami (včetně nákaz 
vyplývajících ze změny klimatu), odolností 
stávajících patogenů vůči lékům a jinými 
přímými a nepřímými důsledky změny 
klimatu. Pro modelování epidemie, 
účinnou reakci na pandemii, reakce na 
důsledky změny klimatu, pokud jde o 
nenakažlivá onemocnění, jsou nezbytné 
lepší metody dozoru, sítě včasného 
varování, organizace zdravotnických 
služeb a kampaně k zajištění připravenosti 
stejně jako úsilí o zachování a zlepšení 
schopnosti bojovat proti nakažlivým 
chorobám odolným vůči lékům.

se objevujícími nákazami (včetně nákaz 
vyplývajících ze změny klimatu), odolností 
stávajících patogenů vůči lékům a jinými 
přímými a nepřímými důsledky změny 
klimatu. Pro modelování epidemie, 
účinnou reakci na pandemii, reakce na 
důsledky změny klimatu, pokud jde o 
nenakažlivá onemocnění, jsou nezbytné 
lepší metody dozoru, sítě včasného 
varování, organizace zdravotnických 
služeb a kampaně k zajištění připravenosti 
stejně jako úsilí o zachování a zlepšení 
schopnosti bojovat proti nakažlivým 
chorobám odolným vůči lékům. S cílem 
čelit těmto globálním výzvám bude EU ve 
spolupráci s dotčenými zeměmi provádět 
opatření zaměřená na dosažení 
konkrétních výsledků v oblasti zdravotní 
politiky, zlepšení služeb zdravotní péče a 
podpory vlastních výzkumných kapacit v 
těchto zemích.

Or. fr

Odůvodnění

Zde uvedené výzvy mají globální charakter. Je třeba odkázat na obecnou politiku EU týkající 
se této otázky, jak byla vytyčena ve sdělení Komise ze dne 31. března 2010 nazvaném „Úloha 
EU v oblasti celosvětového zdraví“ (COM(2010)0128 v konečném znění) a schváleném Radou 
dne 10. května 2010.

Pozměňovací návrh 611
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obyvatelstvo je ohroženo novými a nově 
se objevujícími nákazami (včetně nákaz 
vyplývajících ze změny klimatu), odolností 
stávajících patogenů vůči lékům a jinými 
přímými a nepřímými důsledky změny 
klimatu. Pro modelování epidemie, 

Obyvatelstvo je ohroženo novými a nově 
se objevujícími nákazami (včetně nákaz 
vyplývajících ze změny klimatu), odolností 
stávajících patogenů vůči lékům a jinými 
přímými a nepřímými důsledky změny 
klimatu. Pro modelování epidemie, 



PE492.814v01-00 20/122 AM\907980CS.doc

CS

účinnou reakci na pandemii, reakce na 
důsledky změny klimatu, pokud jde o 
nenakažlivá onemocnění, jsou nezbytné 
lepší metody dozoru, sítě včasného 
varování, organizace zdravotnických 
služeb a kampaně k zajištění připravenosti 
stejně jako úsilí o zachování a zlepšení 
schopnosti bojovat proti nakažlivým 
chorobám odolným vůči lékům.

účinnou reakci na pandemii, reakce na 
důsledky změny klimatu, pokud jde o 
nenakažlivá onemocnění, jsou nezbytné 
lepší metody dozoru, sítě včasného 
varování, organizace zdravotnických 
služeb a kampaně k zajištění připravenosti 
stejně jako úsilí o zachování a zlepšení 
schopnosti bojovat proti nakažlivým 
chorobám odolným vůči lékům. S cílem 
čelit těmto globálním výzvám bude EU ve 
spolupráci s dotčenými zeměmi provádět 
opatření zaměřená na dosažení 
konkrétních výsledků v oblasti zdravotní 
politiky, zlepšení služeb zdravotní péče a 
podpory vlastních výzkumných kapacit v 
těchto zemích.

Or. fr

Odůvodnění

Zde uvedené výzvy mají globální charakter. Je třeba odkázat na obecnou politiku EU týkající 
se této otázky, jak byla vytyčena ve sdělení Komise ze dne 31. března 2010 nazvaném „Úloha 
EU v oblasti celosvětového zdraví“ (COM(2010)0128 v konečném znění) a schváleném Radou 
dne 10. května 2010.

Pozměňovací návrh 612
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obyvatelstvo je ohroženo novými a nově 
se objevujícími nákazami (včetně nákaz 
vyplývajících ze změny klimatu), odolností 
stávajících patogenů vůči lékům a jinými 
přímými a nepřímými důsledky změny 
klimatu. Pro modelování epidemie, 
účinnou reakci na pandemii, reakce na 
důsledky změny klimatu, pokud jde o 
nenakažlivá onemocnění, jsou nezbytné 
lepší metody dozoru, sítě včasného 
varování, organizace zdravotnických 
služeb a kampaně k zajištění připravenosti 

Obyvatelstvo je ohroženo novými a nově 
se objevujícími nákazami (včetně nákaz 
vyplývajících ze změny klimatu), odolností 
stávajících patogenů vůči lékům a jinými 
přímými a nepřímými důsledky změny 
klimatu. Pro modelování epidemie, 
účinnou reakci na pandemii, reakce na 
důsledky změny klimatu, pokud jde o 
nenakažlivá onemocnění, jsou nezbytné 
prediktivní matematické teorie a lepší 
metody dozoru, sítě včasného varování, 
organizace zdravotnických služeb a 
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stejně jako úsilí o zachování a zlepšení 
schopnosti bojovat proti nakažlivým 
chorobám odolným vůči lékům.

kampaně k zajištění připravenosti stejně 
jako úsilí o zachování a zlepšení 
schopnosti bojovat proti nakažlivým 
chorobám odolným vůči lékům.

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U osob všech věkových kategorií je nutné 
lepší porozumění zdraví a onemocnění, aby 
bylo možno vypracovat nová a lepší 
preventivní opatření, diagnostiku a léčbu. 
K lepšímu pochopení všech aspektů stádií 
onemocnění, včetně nové klasifikace 
běžných odchylek a nemocí na základě 
molekulárních dat, a k ověření a využití 
výsledků výzkumu v klinických aplikacích 
je nezbytný interdisciplinární, translační 
výzkum patofyziologie nemoci.

U osob všech věkových kategorií je nutné 
lepší porozumění zdraví a onemocnění, aby 
bylo možno vypracovat nová a lepší 
preventivní opatření, diagnostiku a léčbu. 
K lepšímu pochopení všech aspektů stádií 
onemocnění, včetně nové klasifikace 
běžných odchylek a nemocí na základě 
molekulárních dat, a k ověření a využití 
výsledků výzkumu v klinických aplikacích 
je nezbytný základní vynikající výzkum a
interdisciplinární, translační výzkum 
patofyziologie nemoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.5. Rozvoj lepších preventivních 
očkovacích látek

1.5. Vývoj nových a lepších preventivních 
očkovacích látek

Or. en
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Pozměňovací návrh 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.5. Rozvoj lepších preventivních 
očkovacích látek

1.5. Vývoj lepších preventivních 
očkovacích látek a léčiv

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou zapotřebí účinnější preventivní 
očkovací látky (nebo alternativní 
preventivní intervence) a programy 
očkování založené na důkazech pro širší 
škálu nemocí. To závisí na lepším 
pochopení nemoci a jejích jednotlivých 
stádií a následné epidemie a na provedení 
klinických zkoušek a souvisejících studií.

Jsou zapotřebí účinnější preventivní 
očkovací látky (nebo alternativní 
preventivní intervence) a programy 
očkování založené na důkazech pro širší 
škálu nemocí. To závisí na lepším 
pochopení nemoci a jejích jednotlivých 
stádií a následné epidemie, na 
prediktivnějších a efektivnějších 
předklinických posouzeních bezpečnosti 
(jako jsou soudržné přístupy spojené s 
jinými přístupy, které nevyužívají zvířata 
či jsou redukující) a na provedení 
klinických zkoušek a souvisejících studií.

Or. fr

Odůvodnění

Vývoj očkovacích látek již nyní prodělává zásadní změnu, neboť se používají prediktivnější 
a efektivnější přístupy nevyužívající zvířata.

Pozměňovací návrh 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou zapotřebí účinnější preventivní 
očkovací látky (nebo alternativní 
preventivní intervence) a programy 
očkování založené na důkazech pro širší 
škálu nemocí. To závisí na lepším 
pochopení nemoci a jejích jednotlivých 
stádií a následné epidemie a na provedení 
klinických zkoušek a souvisejících studií.

Jsou zapotřebí účinnější léky a preventivní 
očkovací látky (nebo alternativní 
preventivní intervence) a programy 
očkování založené na důkazech pro širší 
škálu nemocí. To závisí na lepším 
pochopení nemoci a jejích jednotlivých 
stádií a následné epidemie a na provedení 
klinických zkoušek a souvisejících studií.

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou zapotřebí účinnější preventivní 
očkovací látky (nebo alternativní 
preventivní intervence) a programy 
očkování založené na důkazech pro širší 
škálu nemocí. To závisí na lepším 
pochopení nemoci a jejích jednotlivých 
stádií a následné epidemie a na provedení 
klinických zkoušek a souvisejících studií.

Jsou zapotřebí účinnější preventivní 
očkovací látky (nebo alternativní 
preventivní intervence) a programy 
očkování založené na důkazech pro širší 
škálu nemocí. To závisí na lepším 
pochopení nemoci a jejích jednotlivých 
stádií a následné epidemie, na 
prediktivnějších a efektivnějších 
předklinických posouzeních bezpečnosti 
(např. soudržném přístupu spolu s jinými 
přístupy, které nevyužívají zvířata či jsou 
redukující) a na provedení klinických 
zkoušek a souvisejících studií.

Or. en

Odůvodnění

Vývoj očkovacích látek již nyní prodělává zásadní změnu směrem k prediktivnějším 
a účinnějším přístupům nevyužívajícím zvířata.
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Pozměňovací návrh 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie s cílem významně zlepšit 
výsledky léčení prostřednictvím dřívějšího, 
přesnějšího stanovení diagnózy a 
umožněním léčby, která je více 
přizpůsobena pacientovi.

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie s cílem významně zlepšit 
výsledky léčení prostřednictvím dřívějšího, 
přesnějšího stanovení diagnózy a 
umožněním léčby, která je více 
přizpůsobena pacientovi. V této souvislosti 
budou upřednostněny ty diagnostické 
metody, u nichž je již možná prevence 
nebo použití léčebných opatření u 
postižených pacientů, či kde tomu tak 
pravděpodobně bude v blízké budoucnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie s cílem významně zlepšit 
výsledky léčení prostřednictvím dřívějšího, 
přesnějšího stanovení diagnózy a 
umožněním léčby, která je více 
přizpůsobena pacientovi.

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie, tak aby mohly být 
uzpůsobeny různým environmentálním a 
sociálně-ekonomickým podmínkám, s 
cílem zajistit dřívější, přesnější stanovení 
diagnózy umožňující léčbu, která je více 
přizpůsobena pacientovi.
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Or. fr

Odůvodnění

Spolehlivé diagnostické nástroje a jejich dostupnost jsou klíčové pro sledování a efektivní 
léčbu infekčních chorob v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh 621
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie s cílem významně zlepšit 
výsledky léčení prostřednictvím dřívějšího, 
přesnějšího stanovení diagnózy a 
umožněním léčby, která je více 
přizpůsobena pacientovi.

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie, tak aby mohly být 
uzpůsobeny různým environmentálním a 
sociálně-ekonomickým podmínkám, s 
cílem zajistit dřívější, přesnější stanovení 
diagnózy umožňující léčbu, která je více 
přizpůsobena pacientovi.

Or. fr

Odůvodnění

Spolehlivé diagnostické nástroje a jejich dostupnost jsou klíčové pro sledování a efektivní 
léčbu infekčních chorob v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
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Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie s cílem významně zlepšit 
výsledky léčení prostřednictvím dřívějšího, 
přesnějšího stanovení diagnózy a 
umožněním léčby, která je více 
přizpůsobena pacientovi.

Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie s cílem významně zlepšit 
výsledky léčení prostřednictvím dřívějšího, 
přesnějšího stanovení diagnózy a 
umožněním léčby, která je více 
přizpůsobena pacientovi. Budou 
identifikovány mutace způsobující 
geneticky podmíněné choroby a bude 
podstatně zvýšena dostupnost 
diagnostických testů.

Or. en

Odůvodnění

Těchto aktivit je zapotřebí, aby bylo dosaženo souladu s cíli mezinárodního konsorcia pro 
vzácná onemocnění a aby bylo možné se zapojit do jejich plnění.

Pozměňovací návrh 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie s cílem významně zlepšit 
výsledky léčení prostřednictvím dřívějšího, 
přesnějšího stanovení diagnózy a 
umožněním léčby, která je více 
přizpůsobena pacientovi.

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky in 
vitro a obrazové diagnostiky je u všech 
věkových skupin zapotřebí lepší pochopení 
zdraví, nemoci a jejích stádií. Budou se 
rozvíjet inovativní a stávající technologie s 
cílem významně zlepšit výsledky léčení 
prostřednictvím dřívějšího, přesnějšího 
stanovení diagnózy a umožněním léčby, 
která je více přizpůsobena pacientovi.

Or. en

Odůvodnění

V rámci tohoto návrhu mají být podporovány osvědčené diagnostické nástroje, které již 
fungují, poskytují široké pole pro výzkum a vyvíjejí se, aby se zkrátila doba od vzniku příznaků 
k diagnóze.
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Pozměňovací návrh 624
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie s cílem významně zlepšit 
výsledky léčení prostřednictvím dřívějšího, 
přesnějšího stanovení diagnózy a 
umožněním léčby, která je více 
přizpůsobena pacientovi.

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie, tak aby mohly být 
uzpůsobeny různým environmentálním a 
sociálně-ekonomickým podmínkám, s 
cílem zajistit dřívější, přesnější stanovení 
diagnózy umožňující léčbu, která je více 
přizpůsobena pacientovi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 625
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie s cílem významně zlepšit 
výsledky léčení prostřednictvím dřívějšího, 
přesnějšího stanovení diagnózy a 
umožněním léčby, která je více 
přizpůsobena pacientovi.

K rozvoji nové a účinnější diagnostiky je u 
všech věkových skupin zapotřebí lepší 
pochopení zdraví, nemoci a jejích stádií. 
Budou se rozvíjet inovativní a stávající 
technologie s cílem významně zlepšit 
výsledky léčení prostřednictvím dřívějšího, 
přesnějšího stanovení diagnózy a 
umožněním lepší a dostupnější léčby.

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.8. Léčení nemocí 1.8. Vývoj specifických léčebných postupů 
a léčení nemocí

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací, genové a buněčné terapie, 
zvýšit úspěšnost procesu vývoje léčiv a 
očkovacích látek (včetně alternativních 
metod k nahrazení klasického testování 
bezpečnosti a účinnosti, například vývoj 
nových metod), rozvíjet regenerativní 
léčebné metody, včetně metod založených 
na kmenových buňkách, vyvíjet lepší 
lékařské a pomocné přístroje a systémy, 
zachovat a zlepšit naši schopnost bojovat 
proti nakažlivým, vzácným, vážným a 
chronickým nemocem a provádět léčebné 
zásahy, které závisí na dostupnosti 
účinných léků proti mikrobům, a rozvíjet 
komplexní přístupy k léčení průvodních 
nemocí u všech věkových kategorií a 
zamezit podávání více léků. Tato zlepšení 
usnadní vývoj nových, účinnějších, 
účelnějších a udržitelnějších způsobů léčby 
nemocí a zvládání zdravotního postižení.

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací a genové a buněčné terapie, 
zejména terapie pomocí dospělých 
kmenových buněk, buněk z pupečníkové 
krve a indukovaných pluripotentních 
kmenových buněk, zvýšit úspěšnost 
procesu vývoje léčiv a očkovacích látek 
(včetně alternativních metod k nahrazení 
klasického testování bezpečnosti a 
účinnosti, například vývoj nových metod), 
rozvíjet regenerativní léčebné metody, 
včetně metod založených na kmenových 
buňkách, vyvíjet lepší lékařské a pomocné 
přístroje a systémy, zachovat a zlepšit naši 
schopnost bojovat proti nakažlivým, 
vzácným, vážným a chronickým nemocem 
a provádět léčebné zásahy, které závisí na 
dostupnosti účinných léků proti mikrobům, 
a rozvíjet komplexní přístupy k léčení 
průvodních nemocí u všech věkových 
kategorií a zamezit podávání více léků. 
Tato zlepšení usnadní vývoj nových, 
účinnějších, účelnějších a udržitelnějších 
způsobů léčby nemocí a zvládání 
zdravotního postižení. Je třeba rozvíjet 
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myšlenky v oblasti regenerativní medicíny, 
zejména ty založené na dospělých 
kmenových buňkách, buňkách z 
pupečníkové krve a indukovaných 
pluripotentních kmenových buňkách.

Or. de

Pozměňovací návrh 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací, genové a buněčné terapie, 
zvýšit úspěšnost procesu vývoje léčiv a 
očkovacích látek (včetně alternativních 
metod k nahrazení klasického testování 
bezpečnosti a účinnosti, například vývoj 
nových metod), rozvíjet regenerativní 
léčebné metody, včetně metod založených 
na kmenových buňkách, vyvíjet lepší 
lékařské a pomocné přístroje a systémy, 
zachovat a zlepšit naši schopnost bojovat 
proti nakažlivým, vzácným, vážným a 
chronickým nemocem a provádět léčebné 
zásahy, které závisí na dostupnosti 
účinných léků proti mikrobům, a rozvíjet 
komplexní přístupy k léčení průvodních 
nemocí u všech věkových kategorií a 
zamezit podávání více léků. Tato zlepšení 
usnadní vývoj nových, účinnějších, 
účelnějších a udržitelnějších způsobů léčby 
nemocí a zvládání zdravotního postižení.

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, bioterapie, 
očkovacích látek a jiných léčebných 
metod, včetně transplantací a genové a 
buněčné terapie, včetně 
interdisciplinárních přístupů (např. 
matematické biologie, bioinformatiky a 
nukleární medicíny), zvýšit úspěšnost 
procesu vývoje léčiv a očkovacích látek 
(včetně alternativních metod k nahrazení 
klasického testování bezpečnosti a 
účinnosti, například vývoj nových metod), 
rozvíjet regenerativní léčebné metody, 
včetně metod založených na kmenových 
buňkách, vyvíjet lepší lékařské a pomocné 
přístroje a systémy, zachovat a zlepšit naši 
schopnost bojovat proti nakažlivým, 
vzácným, vážným a chronickým nemocem 
a provádět léčebné zásahy, které závisí na 
dostupnosti účinných léků proti mikrobům, 
a rozvíjet komplexní přístupy k léčení 
průvodních nemocí u všech věkových 
kategorií a zamezit podávání více léků. 
Tato zlepšení usnadní vývoj nových, 
účinnějších, účelnějších a udržitelnějších 
způsobů léčby nemocí a zvládání 
zdravotního postižení.

Or. fr
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Odůvodnění

Bioterapie zahrnují technologický pokrok v biomedicínském výzkumu, který usiluje o vývoj 
nových léčebných postupů odlišujících se od postupů tradičních. Interdisciplinarita není 
dostatečně zdůrazněna. Výzkumu probíhajícího ve více disciplínách najednou (např. 
v matematice, informatice, etice a fyzice) je však často třeba, aby bylo možné reagovat na 
společné a komplexní cíle, jako je zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 629
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací, genové a buněčné terapie, 
zvýšit úspěšnost procesu vývoje léčiv a 
očkovacích látek (včetně alternativních 
metod k nahrazení klasického testování 
bezpečnosti a účinnosti, například vývoj 
nových metod), rozvíjet regenerativní 
léčebné metody, včetně metod založených 
na kmenových buňkách, vyvíjet lepší 
lékařské a pomocné přístroje a systémy, 
zachovat a zlepšit naši schopnost bojovat 
proti nakažlivým, vzácným, vážným a 
chronickým nemocem a provádět léčebné 
zásahy, které závisí na dostupnosti 
účinných léků proti mikrobům, a rozvíjet 
komplexní přístupy k léčení průvodních 
nemocí u všech věkových kategorií a 
zamezit podávání více léků. Tato zlepšení 
usnadní vývoj nových, účinnějších, 
účelnějších a udržitelnějších způsobů léčby
nemocí a zvládání zdravotního postižení.

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, bioterapie, 
očkovacích látek a jiných léčebných 
metod, včetně transplantací a genové a 
buněčné terapie, včetně 
interdisciplinárních přístupů (např. 
matematické biologie, bioinformatiky a 
nukleární medicíny), zvýšit úspěšnost 
procesu vývoje léčiv a očkovacích látek 
(včetně alternativních metod k nahrazení 
klasického testování bezpečnosti a 
účinnosti, například vývoj nových metod), 
rozvíjet regenerativní léčebné metody, 
včetně metod založených na kmenových 
buňkách, vyvíjet lepší lékařské a pomocné 
přístroje a systémy, zachovat a zlepšit naši 
schopnost bojovat proti nakažlivým, 
vzácným, vážným a chronickým nemocem 
a provádět léčebné zásahy, které závisí na 
dostupnosti účinných léků proti mikrobům, 
a rozvíjet komplexní přístupy k léčení 
průvodních nemocí u všech věkových 
kategorií a zamezit podávání více léků. 
Tato zlepšení usnadní vývoj nových, 
účinnějších, účelnějších a udržitelnějších 
způsobů léčby nemocí a zvládání 
zdravotního postižení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 630
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací, genové a buněčné terapie, 
zvýšit úspěšnost procesu vývoje léčiv a 
očkovacích látek (včetně alternativních 
metod k nahrazení klasického testování 
bezpečnosti a účinnosti, například vývoj 
nových metod), rozvíjet regenerativní 
léčebné metody, včetně metod založených 
na kmenových buňkách, vyvíjet lepší 
lékařské a pomocné přístroje a systémy, 
zachovat a zlepšit naši schopnost bojovat 
proti nakažlivým, vzácným, vážným a 
chronickým nemocem a provádět léčebné 
zásahy, které závisí na dostupnosti 
účinných léků proti mikrobům, a rozvíjet 
komplexní přístupy k léčení průvodních 
nemocí u všech věkových kategorií a 
zamezit podávání více léků. Tato zlepšení 
usnadní vývoj nových, účinnějších, 
účelnějších a udržitelnějších způsobů léčby 
nemocí a zvládání zdravotního postižení.

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
alotransplantace, genové a buněčné 
terapie, zvýšit úspěšnost procesu vývoje 
léčiv a očkovacích látek (včetně
alternativních metod k nahrazení 
klasického testování bezpečnosti a 
účinnosti na zvířatech, například vývoj 
prediktivnějších metod týkajících se 
člověka), rozvíjet regenerativní léčebné 
metody, včetně metod založených na 
kmenových buňkách, vyvíjet lepší lékařské 
a pomocné přístroje a systémy, zachovat a 
zlepšit naši schopnost bojovat proti 
nakažlivým, vzácným, vážným a 
chronickým nemocem a provádět léčebné 
zásahy, které závisí na dostupnosti 
účinných léků proti mikrobům, a rozvíjet 
komplexní přístupy k léčení průvodních 
nemocí u všech věkových kategorií a 
zamezit podávání více léků. Tato zlepšení 
usnadní vývoj nových, účinnějších, 
účelnějších a udržitelnějších způsobů léčby 
nemocí a zvládání zdravotního postižení.

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací, genové a buněčné terapie, 
zvýšit úspěšnost procesu vývoje léčiv a 
očkovacích látek (včetně alternativních 
metod k nahrazení klasického testování 
bezpečnosti a účinnosti, například vývoj 
nových metod), rozvíjet regenerativní 
léčebné metody, včetně metod založených 
na kmenových buňkách, vyvíjet lepší 
lékařské a pomocné přístroje a systémy, 
zachovat a zlepšit naši schopnost bojovat 
proti nakažlivým, vzácným, vážným a 
chronickým nemocem a provádět léčebné 
zásahy, které závisí na dostupnosti 
účinných léků proti mikrobům, a rozvíjet 
komplexní přístupy k léčení průvodních 
nemocí u všech věkových kategorií a 
zamezit podávání více léků. Tato zlepšení 
usnadní vývoj nových, účinnějších, 
účelnějších a udržitelnějších způsobů léčby 
nemocí a zvládání zdravotního postižení.

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací, genové a buněčné terapie, 
zvýšit úspěšnost procesu vývoje léčiv a 
očkovacích látek (včetně alternativních 
metod k nahrazení klasického testování 
bezpečnosti a účinnosti, například vývoj 
nových metod), rozvíjet regenerativní 
léčebné metody, včetně metod založených 
na všech typech kmenových buněk, vyvíjet 
lepší lékařské a pomocné přístroje a 
systémy, zachovat a zlepšit naši schopnost 
bojovat proti nakažlivým, vzácným, 
vážným a chronickým nemocem a provádět 
léčebné zásahy, které závisí na dostupnosti 
účinných léků proti mikrobům, a rozvíjet 
komplexní přístupy k léčení průvodních 
nemocí u všech věkových kategorií a 
zamezit podávání více léků. Tato zlepšení 
usnadní vývoj nových, účinnějších, 
účelnějších a udržitelnějších způsobů léčby 
nemocí a zvládání zdravotního postižení.

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací, genové a buněčné terapie, 
zvýšit úspěšnost procesu vývoje léčiv a 
očkovacích látek (včetně alternativních 
metod k nahrazení klasického testování 
bezpečnosti a účinnosti, například vývoj 
nových metod), rozvíjet regenerativní 

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací, genové a buněčné terapie, 
zvýšit úspěšnost procesu vývoje léčiv a 
očkovacích látek (včetně alternativních 
metod k nahrazení klasického testování 
bezpečnosti a účinnosti, například vývoj 
nových metod), rozvíjet regenerativní 
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léčebné metody, včetně metod založených 
na kmenových buňkách, vyvíjet lepší 
lékařské a pomocné přístroje a systémy, 
zachovat a zlepšit naši schopnost bojovat 
proti nakažlivým, vzácným, vážným a 
chronickým nemocem a provádět léčebné 
zásahy, které závisí na dostupnosti 
účinných léků proti mikrobům, a rozvíjet 
komplexní přístupy k léčení průvodních 
nemocí u všech věkových kategorií a 
zamezit podávání více léků. Tato zlepšení 
usnadní vývoj nových, účinnějších, 
účelnějších a udržitelnějších způsobů léčby 
nemocí a zvládání zdravotního postižení.

léčebné metody, včetně metod založených 
na kmenových buňkách, vyvíjet lepší 
lékařské a pomocné přístroje a systémy, 
zachovat a zlepšit naši schopnost bojovat 
proti nakažlivým, vzácným, vážným a 
chronickým nemocem a provádět léčebné 
zásahy, které závisí na dostupnosti 
účinných léků proti mikrobům, a rozvíjet 
komplexní přístupy k léčení průvodních 
nemocí u všech věkových kategorií a 
zamezit podávání více léků. Tato zlepšení 
usnadní vývoj nových, účinnějších a více 
uzpůsobených, účelnějších a 
udržitelnějších způsobů léčby nemocí a 
zvládání zdravotního postižení.

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací, genové a buněčné terapie, 
zvýšit úspěšnost procesu vývoje léčiv a 
očkovacích látek (včetně alternativních 
metod k nahrazení klasického testování 
bezpečnosti a účinnosti, například vývoj 
nových metod), rozvíjet regenerativní 
léčebné metody, včetně metod založených 
na kmenových buňkách, vyvíjet lepší 
lékařské a pomocné přístroje a systémy, 
zachovat a zlepšit naši schopnost bojovat 
proti nakažlivým, vzácným, vážným a 
chronickým nemocem a provádět léčebné 
zásahy, které závisí na dostupnosti 
účinných léků proti mikrobům, a rozvíjet 
komplexní přístupy k léčení průvodních 
nemocí u všech věkových kategorií a 
zamezit podávání více léků. Tato zlepšení 

Je třeba podporovat zlepšení průřezových 
podpůrných technologií u léků, očkovacích 
látek a jiných léčebných metod, včetně 
transplantací, genové a buněčné terapie, 
zvýšit úspěšnost procesu vývoje léčiv a 
očkovacích látek (včetně alternativních 
metod k nahrazení klasického testování 
bezpečnosti a účinnosti, například vývoj 
nových metod), rozvíjet regenerativní 
léčebné metody, včetně metod založených 
na kmenových buňkách, vyvíjet lepší 
lékařské a pomocné přístroje a systémy, 
zachovat a zlepšit naši schopnost bojovat 
proti nakažlivým, vzácným, vážným a 
chronickým nemocem a provádět léčebné 
zásahy, které závisí na dostupnosti 
účinných léků proti mikrobům, a rozvíjet 
komplexní přístupy k léčení průvodních 
nemocí u všech věkových kategorií a 
zamezit podávání více léků při řádném 
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usnadní vývoj nových, účinnějších, 
účelnějších a udržitelnějších způsobů léčby 
nemocí a zvládání zdravotního postižení.

zohlednění komplementární a alternativní 
medicíny. Tato zlepšení usnadní vývoj 
nových, účinnějších, účelnějších a 
udržitelnějších způsobů léčby nemocí a 
zvládání zdravotního postižení.

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum umožní zlepšit moderní a 
buněčné terapie. Zaměří se na léčbu 
chronických chorob.

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.9. Přenos znalostí do klinické praxe a 
přizpůsobitelná inovační opatření

1.9. Přenos znalostí do klinické praxe a 
přizpůsobitelná inovační opatření včetně 
psychosociálních aspektů

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.9 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Klinické zkoušky představují prostředek k 
přenosu biolékařských poznatků pro 
použití u pacientů, bude proto poskytována 
podpora pro tyto zkoušky stejně jako pro 
jejich lepší provádění. Příklady zahrnují 
vypracování lepších metodik, které 
umožňují, aby se zkoušky zaměřily na 
příslušné skupiny obyvatelstva, včetně 
osob trpících jinými průvodními 
onemocněními a/nebo osob, které již 
podstupují léčbu, určení srovnatelné 
účinnosti intervencí a řešení a rovněž lepší 
využívání databází a elektronických 
zdravotních záznamů jako zdrojů dat pro 
zkoušky a předávání znalostí. Podporovat 
se bude rovněž přenos jiných druhů 
intervencí, jako jsou intervence související 
s nezávislým životem, do reálného 
prostředí.

Klinické zkoušky představují prostředek k 
přenosu biolékařských poznatků pro 
použití u pacientů, bude proto poskytována 
podpora pro tyto zkoušky stejně jako pro 
jejich lepší provádění. Příklady zahrnují 
vypracování lepších metodik, které 
umožňují, aby se zkoušky zaměřily na 
příslušné skupiny obyvatelstva, včetně 
osob trpících vzácnými onemocněními, 
jinými průvodními onemocněními a/nebo 
osob, které již podstupují léčbu, určení 
srovnatelné účinnosti intervencí a řešení a 
rovněž lepší využívání databází a 
elektronických zdravotních záznamů jako 
zdrojů dat pro zkoušky a předávání 
znalostí. Je třeba zajistit zvláštní podporu 
pro předklinický a/nebo klinický vývoj 
látek, které mají jasný potenciál řešit 
převážně neuspokojené léčebné potřeby, 
jako jsou např. léčivé přípravky určené 
pro vzácná onemocnění. Podporovat se 
bude rovněž přenos jiných druhů 
intervencí, jako jsou intervence související 
s nezávislým životem, do reálného 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Těchto aktivit je zapotřebí, aby bylo dosaženo souladu s cíli mezinárodního konsorcia pro 
vzácná onemocnění a aby bylo možné se zapojit do jejich plnění.

Pozměňovací návrh 637
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Klinické zkoušky představují prostředek k Klinické zkoušky představují prostředek k 
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přenosu biolékařských poznatků pro 
použití u pacientů, bude proto poskytována 
podpora pro tyto zkoušky stejně jako pro 
jejich lepší provádění. Příklady zahrnují 
vypracování lepších metodik, které 
umožňují, aby se zkoušky zaměřily na 
příslušné skupiny obyvatelstva, včetně 
osob trpících jinými průvodními 
onemocněními a/nebo osob, které již 
podstupují léčbu, určení srovnatelné 
účinnosti intervencí a řešení a rovněž lepší 
využívání databází a elektronických 
zdravotních záznamů jako zdrojů dat pro 
zkoušky a předávání znalostí. Podporovat 
se bude rovněž přenos jiných druhů 
intervencí, jako jsou intervence související 
s nezávislým životem, do reálného 
prostředí.

přenosu biolékařských poznatků pro 
použití u pacientů, bude proto poskytována 
podpora pro tyto zkoušky stejně jako pro 
jejich lepší provádění. Příklady zahrnují 
vypracování lepších metodik, které 
umožňují, aby se zkoušky zaměřily na 
příslušné skupiny obyvatelstva, včetně 
osob trpících jinými průvodními 
onemocněními a/nebo osob, které již 
podstupují léčbu, určení srovnatelné 
účinnosti intervencí a řešení a rovněž lepší 
využívání databází a elektronických 
zdravotních záznamů jako zdrojů dat pro 
zkoušky a předávání znalostí. Podporovat 
se bude rovněž přenos jiných druhů 
intervencí, jako jsou intervence související 
s nezávislým životem, do reálného 
prostředí. Etické zásady, zejména 
Helsinská deklarace, vyžadují, aby byly 
veškeré poznatky získané výzkumem 
prováděným na lidských subjektech 
zveřejněny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 638
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Klinické zkoušky představují prostředek k 
přenosu biolékařských poznatků pro 
použití u pacientů, bude proto poskytována 
podpora pro tyto zkoušky stejně jako pro 
jejich lepší provádění. Příklady zahrnují 
vypracování lepších metodik, které 
umožňují, aby se zkoušky zaměřily na 
příslušné skupiny obyvatelstva, včetně 
osob trpících jinými průvodními 
onemocněními a/nebo osob, které již 
podstupují léčbu, určení srovnatelné 
účinnosti intervencí a řešení a rovněž lepší 
využívání databází a elektronických 

Klinické zkoušky představují prostředek k 
přenosu biolékařských poznatků pro 
použití u pacientů, bude proto poskytována 
podpora pro tyto zkoušky stejně jako pro 
jejich lepší provádění. Příklady zahrnují 
vypracování lepších metodik, které 
umožňují, aby se zkoušky zaměřily na 
příslušné skupiny obyvatelstva, včetně 
osob trpících vzácnými onemocněními, 
jinými průvodními onemocněními a/nebo 
osob, které již podstupují léčbu, určení 
srovnatelné účinnosti intervencí a řešení a 
rovněž lepší využívání databází a 
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zdravotních záznamů jako zdrojů dat pro 
zkoušky a předávání znalostí. Podporovat 
se bude rovněž přenos jiných druhů 
intervencí, jako jsou intervence související 
s nezávislým životem, do reálného 
prostředí.

elektronických zdravotních záznamů jako 
zdrojů dat pro zkoušky a předávání 
znalostí. Podporovat se bude rovněž přenos 
jiných druhů intervencí, jako jsou 
intervence související s nezávislým 
životem, do reálného prostředí. Je třeba 
zajistit zvláštní podporu pro předklinický 
a/nebo klinický vývoj látek, které mají 
jasný potenciál řešit převážně 
neuspokojené léčebné potřeby, jako jsou 
např. léčivé přípravky určené pro vzácná 
onemocnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Klinické zkoušky představují prostředek k 
přenosu biolékařských poznatků pro 
použití u pacientů, bude proto poskytována 
podpora pro tyto zkoušky stejně jako pro 
jejich lepší provádění. Příklady zahrnují 
vypracování lepších metodik, které 
umožňují, aby se zkoušky zaměřily na 
příslušné skupiny obyvatelstva, včetně 
osob trpících jinými průvodními 
onemocněními a/nebo osob, které již 
podstupují léčbu, určení srovnatelné 
účinnosti intervencí a řešení a rovněž lepší 
využívání databází a elektronických 
zdravotních záznamů jako zdrojů dat pro 
zkoušky a předávání znalostí. Podporovat 
se bude rovněž přenos jiných druhů 
intervencí, jako jsou intervence související 
s nezávislým životem, do reálného 
prostředí.

Klinické zkoušky představují prostředek k 
přenosu biolékařských poznatků pro 
použití u pacientů, bude proto poskytována 
podpora pro tyto zkoušky stejně jako pro 
jejich lepší provádění. Příklady zahrnují 
vypracování lepších metodik, které 
umožňují, aby se zkoušky zaměřily na 
příslušné skupiny obyvatelstva, včetně 
osob trpících jinými průvodními 
onemocněními a/nebo osob, které již 
podstupují léčbu, určení srovnatelné 
účinnosti intervencí a řešení a rovněž lepší 
využívání databází a elektronických 
zdravotních záznamů jako zdrojů dat pro 
zkoušky a předávání znalostí. Podporovat 
se bude rovněž přenos jiných druhů 
intervencí, jako jsou intervence související 
s nezávislým životem, do reálného 
prostředí. Zvláštní význam bude přikládán 
klinickým zkouškám v oblasti vzácných a 
dětských onemocnění, včetně těch 
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souvisejících s předčasným porodem.

Or. de

Pozměňovací návrh 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.10 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.10. Lepší využívání zdravotních údajů 1.10. Lepší sběr a využívání zdravotních 
údajů a standardizované techniky analýzy 
údajů

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podporována bude integrace infrastruktur a 
informačních struktur a zdrojů (včetně 
těch, které jsou odvozeny z kohortových 
studií, protokolů, shromážděných údajů, 
ukazatelů atd.) a rovněž standardizace, 
interoperabilita, uchovávání a sdílení údajů 
a přístup k údajům s cílem umožnit náležité 
využívání těchto údajů. Pozornost je nutno 
věnovat zpracování údajů, řízení znalostí, 
modelování a vizualizaci.

Podporována bude integrace infrastruktur a 
informačních struktur a zdrojů (včetně 
těch, které jsou odvozeny z kohortových 
studií, protokolů, shromážděných údajů, 
ukazatelů atd.) a rovněž standardizace, 
interoperabilita, uchovávání a sdílení údajů 
a přístup k údajům s cílem umožnit náležité 
využívání těchto údajů. Pozornost je nutno 
věnovat zpracování údajů, řízení znalostí, 
modelování a vizualizaci, stejně jako 
mechanismům zajišťujícím dlouhodobou 
udržitelnost těchto infrastruktur s cílem 
dosáhnout co nejlepšího využití zdrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba podporovat rozvoj vědeckých 
nástrojů, metod a statistik pro rychlé, 
přesné a prediktivní posouzení bezpečnosti, 
účinnosti a kvality zdravotnických 
technologií, včetně nových léčiv, 
biologických materiálů, moderních 
léčebných metod a zdravotnických 
prostředků. To je obzvláště důležité v 
případě nového vývoje v oblastech 
zahrnujících očkovací látky, 
buněčnou/tkáňovou a genovou terapii, 
orgány a transplantace, specializovanou 
výrobu, biobanky, nové zdravotnické 
prostředky, diagnostické/léčebné postupy, 
genetické testy, interoperabilitu a 
elektronické zdravotnictví, včetně aspektů 
ochrany soukromí. Nezbytná je rovněž 
podpora lepších metod posuzování rizik, 
koncepcí a strategií testování ve vztahu k 
životnímu prostředí a zdraví. Je nutná 
rovněž podpora rozvoje příslušných metod, 
které napomáhají při posuzování etických 
aspektů výše uvedených oblastí.

Je třeba podporovat rozvoj vědeckých 
nástrojů, metod a statistik pro rychlé, 
přesné a prediktivní posouzení bezpečnosti, 
účinnosti a kvality zdravotnických 
technologií, včetně nových léčiv, 
biologických materiálů, moderních 
léčebných metod a zdravotnických 
prostředků. To je obzvláště důležité v 
případě nového vývoje v oblastech 
zahrnujících očkovací látky, 
buněčnou/tkáňovou a genovou terapii, 
orgány a transplantace, specializovanou 
výrobu, biobanky, nové zdravotnické 
prostředky, diagnostické/léčebné postupy, 
genetické testy, interoperabilitu, 
telemedicínu a elektronické zdravotnictví, 
včetně aspektů ochrany soukromí. 
Nezbytná je rovněž podpora lepších metod 
posuzování rizik, koncepcí a strategií 
testování ve vztahu k životnímu prostředí a 
zdraví. Je nutná rovněž podpora rozvoje 
příslušných metod, které napomáhají při 
posuzování etických aspektů výše 
uvedených oblastí.

Or. sl

Pozměňovací návrh 643
Petru Constantin Luhan

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba podporovat rozvoj vědeckých 
nástrojů, metod a statistik pro rychlé, 
přesné a prediktivní posouzení bezpečnosti, 

Je třeba podporovat rozvoj vědeckých 
nástrojů, metod, statistik a posouzení 
dopadů na soukromí pro rychlé, přesné 
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účinnosti a kvality zdravotnických 
technologií, včetně nových léčiv, 
biologických materiálů, moderních 
léčebných metod a zdravotnických 
prostředků. To je obzvláště důležité v 
případě nového vývoje v oblastech 
zahrnujících očkovací látky, 
buněčnou/tkáňovou a genovou terapii, 
orgány a transplantace, specializovanou 
výrobu, biobanky, nové zdravotnické 
prostředky, diagnostické/léčebné postupy, 
genetické testy, interoperabilitu a 
elektronické zdravotnictví, včetně aspektů 
ochrany soukromí. Nezbytná je rovněž 
podpora lepších metod posuzování rizik, 
koncepcí a strategií testování ve vztahu k 
životnímu prostředí a zdraví. Je nutná 
rovněž podpora rozvoje příslušných metod, 
které napomáhají při posuzování etických 
aspektů výše uvedených oblastí.

a prediktivní posouzení bezpečnosti, 
účinnosti, ochrany lidských práv a kvality 
zdravotnických technologií, včetně nových 
léčiv, biologických materiálů, moderních 
léčebných metod a zdravotnických 
prostředků. To je obzvláště důležité v 
případě nového vývoje v oblastech 
zahrnujících očkovací látky, 
buněčnou/tkáňovou a genovou terapii, 
orgány a transplantace, specializovanou 
výrobu, biobanky, nové zdravotnické 
prostředky, diagnostické/léčebné postupy, 
genetické testy, interoperabilitu a 
elektronické zdravotnictví, včetně aspektů 
ochrany soukromí. Nezbytná je rovněž 
podpora lepších metod posuzování rizik, 
koncepcí a strategií testování ve vztahu k 
životnímu prostředí a zdraví. Je nutná 
rovněž podpora rozvoje příslušných metod, 
které napomáhají při posuzování etických 
aspektů výše uvedených oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba podporovat rozvoj vědeckých 
nástrojů, metod a statistik pro rychlé, 
přesné a prediktivní posouzení bezpečnosti, 
účinnosti a kvality zdravotnických 
technologií, včetně nových léčiv, 
biologických materiálů, moderních 
léčebných metod a zdravotnických 
prostředků. To je obzvláště důležité v 
případě nového vývoje v oblastech 
zahrnujících očkovací látky, 
buněčnou/tkáňovou a genovou terapii, 
orgány a transplantace, specializovanou 
výrobu, biobanky, nové zdravotnické 

Je třeba podporovat rozvoj, integraci a 
používání nových vědeckých nástrojů, 
metod a statistik, které se více týkají 
člověka, pro rychlé, přesné a prediktivní 
posouzení bezpečnosti, účinnosti a kvality
zdravotnických technologií, včetně nových 
léčiv, biologických materiálů, moderních 
léčebných metod a zdravotnických 
prostředků. To je obzvláště důležité v 
případě nového vývoje v oblastech 
zahrnujících očkovací látky, 
buněčnou/tkáňovou a genovou terapii, 
lidské orgány a transplantace, 
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prostředky, diagnostické/léčebné postupy, 
genetické testy, interoperabilitu a 
elektronické zdravotnictví, včetně aspektů 
ochrany soukromí. Nezbytná je rovněž 
podpora lepších metod posuzování rizik, 
koncepcí a strategií testování ve vztahu k 
životnímu prostředí a zdraví. Je nutná 
rovněž podpora rozvoje příslušných metod, 
které napomáhají při posuzování etických 
aspektů výše uvedených oblastí.

specializovanou výrobu, biobanky, nové 
zdravotnické prostředky, 
diagnostické/léčebné postupy, genetické 
testy, interoperabilitu a elektronické 
zdravotnictví, včetně aspektů ochrany 
soukromí. Nezbytná je rovněž podpora 
moderních metod posuzování nebezpečí a
rizik, koncepcí a strategií testování ve 
vztahu k životnímu prostředí a zdraví. Je 
nutná rovněž podpora rozvoje příslušných 
metod, které napomáhají při posuzování 
etických aspektů výše uvedených oblastí.

Or. en

Odůvodnění

Zdravotnické technologie by měly využívat pokroku 21. století v humánních biologických 
vědách a počítačovém modelování, aby odpovídaly lidským potřebám v oblasti lékařské péče 
a bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.12 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.12. Aktivní stárnutí, nezávislý život a 
asistované žití

1.12. Zdravé a aktivní stárnutí, nezávislý 
život a asistované žití

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posílení postavení jednotlivců, pokud jde o 
zlepšení zdraví a péči o zdraví během 

Posílení postavení jednotlivců, pokud jde o 
zlepšení zdraví a péči o zdraví během 
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celého života, povede u zdravotnických 
systémů k úsporám nákladů, jelikož 
umožní léčení chronických nemocí mimo 
instituce a zlepšení zdravotních výsledků. 
To vyžaduje výzkum behaviorálních a 
sociálních modelů, sociálních postojů a 
cílů ve vztahu k individualizovaným 
zdravotnickým technologiím, mobilním 
a/nebo přenosným nástrojům, nové 
diagnostice a individualizovaným službám, 
které podporují zdravý životní styl, dobré 
životní podmínky, sebepéči, lepší vztahy 
mezi občany a zdravotnickými pracovníky, 
individualizované programy pro léčení 
nemocí a zvládání zdravotního postižení a 
rovněž podporu pro znalostní 
infrastruktury.

celého života, povede u zdravotnických 
systémů k úsporám nákladů, jelikož 
umožní léčení chronických nemocí mimo 
instituce a zlepšení zdravotních výsledků. 
To vyžaduje výzkum behaviorálních a 
sociálních modelů, sociálních postojů a 
cílů ve vztahu k individualizovaným 
zdravotnickým technologiím, mobilním 
a/nebo přenosným nástrojům, nové 
diagnostice a individualizovaným službám, 
které podporují zdravý životní styl, dobré 
životní podmínky, sebepéči, lepší vztahy 
mezi občany a zdravotnickými pracovníky, 
individualizované programy pro léčení 
nemocí a zvládání zdravotního postižení za 
účelem větší osobní a sociální autonomie 
pacienta a rovněž podporu pro znalostní 
infrastruktury.

Or. es

Pozměňovací návrh 647
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.13(a) Posílení postavení jednotlivců 
v oblasti vlastní péče o zdraví
Stále sedavější způsob života i vývoj 
životního stylu populace (ve škole, v práci 
i v každodenním životě) nutí k úvahám a 
ke konkrétním krokům týkajícím se místa 
pro fyzickou aktivitu, motorických 
schopností a cvičení a otázek prevence 
a léčby potíží, ať již se jedná o potíže 
fyziologické (snížená funkční autonomie, 
obezita, chronické tělesné potíže), nebo 
psychologické (stres, příznaky deprese).

Or. fr



AM\907980CS.doc 43/122 PE492.814v01-00

CS

Pozměňovací návrh 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora léčení chronických nemocí mimo 
instituce závisí rovněž na lepší spolupráci 
mezi poskytovateli zdravotní péče a 
sociální a neformální péče. Bude 
podporován výzkum a inovativní aplikace 
pro rozhodování na základě 
distribuovaných informací a pro 
poskytování důkazů pro rozsáhlé zavádění 
a využívání nových řešení trhem, včetně 
interoperabilních služeb v oblasti tele-
zdraví a tele-péče. Podporovat se bude 
rovněž výzkum a inovace k zlepšení 
organizace poskytování dlouhodobé péče.

Podpora léčení chronických nemocí mimo 
instituce závisí rovněž na lepší spolupráci 
mezi poskytovateli zdravotní péče a 
sociální a neformální péče. Bude 
podporován výzkum a inovativní aplikace 
pro rozhodování na základě 
distribuovaných informací a pro 
poskytování důkazů pro rozsáhlé zavádění 
a využívání nových řešení trhem, včetně 
interoperabilních služeb v oblasti tele-
zdraví a tele-péče. Podporovat se bude 
rovněž výzkum a inovace k zlepšení 
organizace poskytování dlouhodobé péče.
Stejně tak je třeba interdisciplinárního 
výzkumu ve společenských vědách, který 
by poskytl nejvhodnější řešení 
každodenních potřeb pacientů a přispěl 
k posílení jejich postavení, zejména u 
pacientů s chronickými zdravotními 
potížemi, například pacientů se vzácným 
onemocněním.

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora léčení chronických nemocí mimo 
instituce závisí rovněž na lepší spolupráci 
mezi poskytovateli zdravotní péče a 
sociální a neformální péče. Bude 
podporován výzkum a inovativní aplikace 
pro rozhodování na základě 

Podpora léčení chronických nemocí mimo 
instituce závisí rovněž na lepší spolupráci 
mezi poskytovateli zdravotní péče a 
sociální a neformální péče. Bude 
podporován výzkum a inovativní aplikace 
pro rozhodování na základě 
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distribuovaných informací a pro 
poskytování důkazů pro rozsáhlé zavádění 
a využívání nových řešení trhem, včetně 
interoperabilních služeb v oblasti tele-
zdraví a tele-péče. Podporovat se bude 
rovněž výzkum a inovace k zlepšení 
organizace poskytování dlouhodobé péče.

distribuovaných informací a pro 
poskytování důkazů pro rozsáhlé zavádění 
a využívání nových řešení trhem, včetně 
interoperabilních služeb v oblasti tele-
zdraví a tele-péče. Podporovat se bude 
rovněž výzkum a inovace k zlepšení 
organizace veřejných zdravotnických 
systémů a poskytování dlouhodobé péče.

Or. es

Pozměňovací návrh 650
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora léčení chronických nemocí mimo 
instituce závisí rovněž na lepší spolupráci 
mezi poskytovateli zdravotní péče a 
sociální a neformální péče. Bude 
podporován výzkum a inovativní aplikace 
pro rozhodování na základě 
distribuovaných informací a pro 
poskytování důkazů pro rozsáhlé zavádění 
a využívání nových řešení trhem, včetně 
interoperabilních služeb v oblasti tele-
zdraví a tele-péče. Podporovat se bude 
rovněž výzkum a inovace k zlepšení 
organizace poskytování dlouhodobé péče.

Podpora léčení chronických nemocí mimo 
instituce závisí rovněž na lepší spolupráci 
mezi poskytovateli zdravotní péče 
zahrnujícími poskytovatele doplňkové a 
alternativní medicíny a poskytovateli 
sociální a neformální péče. Bude 
podporován výzkum a inovativní aplikace 
pro rozhodování na základě 
distribuovaných informací a pro 
poskytování důkazů pro rozsáhlé zavádění 
a využívání nových řešení trhem, včetně 
interoperabilních služeb v oblasti tele-
zdraví a tele-péče. Podporovat se bude 
rovněž výzkum a inovace k zlepšení 
organizace poskytování dlouhodobé péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.14 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora léčení chronických nemocí mimo 
instituce závisí rovněž na lepší spolupráci 
mezi poskytovateli zdravotní péče a 
sociální a neformální péče. Bude 
podporován výzkum a inovativní aplikace 
pro rozhodování na základě 
distribuovaných informací a pro 
poskytování důkazů pro rozsáhlé zavádění 
a využívání nových řešení trhem, včetně 
interoperabilních služeb v oblasti tele-
zdraví a tele-péče. Podporovat se bude 
rovněž výzkum a inovace k zlepšení 
organizace poskytování dlouhodobé péče.

Podpora léčení chronických nemocí mimo 
instituce závisí rovněž na lepší spolupráci 
mezi pacienty a poskytovateli zdravotní 
péče a sociální a neformální péče. Bude 
podporován výzkum a inovativní aplikace 
pro rozhodování na základě 
distribuovaných informací a pro 
poskytování důkazů pro rozsáhlé zavádění 
a využívání nových řešení trhem, včetně 
interoperabilních služeb v oblasti tele-
zdraví a tele-péče. Podporovat se bude 
rovněž výzkum a inovace k zlepšení 
organizace poskytování dlouhodobé péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Niki Tzavela

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je nutno podporovat rozvoj posuzování 
zdravotnických technologií a ekonomie 
zdraví, jakož i shromažďování důkazů a 
šíření osvědčených postupů a inovativních 
technologií a koncepcí ve zdravotnictví, 
včetně IKT a aplikací v oblasti 
elektronického zdravotnictví. Budou 
podporovány srovnávací analýzy reforem 
veřejných zdravotnických systémů v 
Evropě a ve třetích zemích a posouzení 
jejich střednědobých a dlouhodobých 
hospodářských a sociálních dopadů. 
Podporu obdrží rovněž analýzy budoucích 
potřeb zdravotnických pracovníků, a to jak 
s ohledem na počet, tak i požadované 
dovednosti ve vztahu k novým způsobům 
poskytování péče. Podporován bude 
výzkum týkající se vývoje nerovností v 
oblasti zdraví a jejich vzájemného vztahu s 

(netýká se českého znění)
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ostatními ekonomickými a sociálními 
nerovnostmi a účinnosti politik, které 
usilují o snížení těchto rozdílů v Evropě a 
mimo ni. Je rovněž nutné podporovat 
posuzování řešení, která jsou bezpečná pro 
pacienty, a systémy zajišťování kvality, 
včetně úlohy pacientů v oblasti bezpečnosti 
a kvality péče.

Or. en

Odůvodnění

Jazyková oprava. Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.15a. Vědy o živé přírodě pro medicínu
Přednost by měly dostat výzkumy, které 
členské státy nemohou samy provádět 
anebo je nemohou provádět tak účinně 
jako Unie a které budou v dohledné 
budoucnosti k přímému prospěchu 
pacientů.

Or. de

Pozměňovací návrh 654
Bernd Lange

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.15a. Působení uměleckého vzdělávání 
na dobré životní podmínky, zdraví a 



AM\907980CS.doc 47/122 PE492.814v01-00

CS

sociální chování 
Důležitou výzvou současnosti je zvýšit u 
občanů Unie, zejména u dětí, potěšení ze 
života pomocí uměleckých aktivit, jako je 
hudba, výtvarné umění, literatura atd., a 
zlepšit jejich zdraví, dobré životní 
podmínky a sociální chování.

Or. de

Odůvodnění

Pozitivní působení uměleckého vzdělávání na dobré životní podmínky, zdraví a sociální 
chování by se nemělo podceňovat. V této oblasti se nabízí široké možnosti výzkumu, které by 
měly být uznány a využity.

Pozměňovací návrh 655
Adam Gierek

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytnutá podpora bude zahrnovat celé 
spektrum činností od předávání znalostí a 
přenosu technologií po rozsáhlé 
demonstrace vedoucí k přizpůsobitelným 
řešením pro Evropu a třetí země.

Poskytnutá podpora bude zahrnovat celé 
spektrum činností od předávání znalostí a 
přenosu technologií po rozsáhlé 
demonstrace vedoucí k přizpůsobitelným 
řešením pro Evropu a třetí země. Vhodná, 
koordinovaná a strategická analýza cílů 
zdravotní politiky je naprosto nezbytná 
pro to, abychom překonali výzvy, jimž 
stárnoucí společnosti EU čelí. Tato 
koordinace může vyřešit problémy 
způsobené roztříštěností a nedostatečnou 
soudržností politik členských států a může 
posílit využití potenciálu vědy, osob a 
infrastruktur ve společenství 
biomedicínského výzkumu a mezi těmi, již 
využívají jeho konečných produktů 
v lékařské péči. Pokud má být inovativní 
lékařský výzkum úspěšný, je nezbytné, aby 
se všechna lékařská zařízení dlouhodobě 
zavázala k neustálému zkvalitňování 
výzkumu a k odborné přípravě kreativních 
skupin mladých vědců v rámci projektů 
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programu Akce Marie Curie. Zapojením 
evropské společnosti do biomedicínského 
výzkumu a prostřednictvím nových 
příležitostí a výzev, které konečné 
inovativní produkty biomedicínského 
výzkumu nabídnou, by tato strategie 
zaměřená na rozvoj měla podporovat 
výzkum vedoucí ke zdravější a výkonnější 
Evropě. Strategické kroky v rámci 
programu Horizont 2020 mohou zajistit, 
aby měli odborníci vliv na budoucí 
zdravotní politiky od samého počátku, 
urychlit zavádění inovací a zvyšovat 
konkurenceschopnost užívaných 
lékařských postupů; stejně tak mohou 
podporovat přeshraniční spolupráci 
většího počtu vědců a odborníků 
v různých oblastech medicíny za účelem 
toho, aby vnitrostátní zdravotnické 
systémy díky vědeckému pokroku 
skutečně uspořily. Změny v odborné 
přípravě specializovaných lékařů, které 
omezí současné monopoly profesních 
sdružení lékařů v členských státech, by 
měly být provedeny na základě jednotného 
celoevropského systému a tak, aby bylo 
zajištěno, že odborná příprava a výzkum 
v oblasti lékařské péče v Evropě vychází 
z nejlepších možných postupů 
používaných v lékařských zařízeních, jež 
splňují podmínky jednotné odborné 
přípravy. Poradní sbor EU na vysoké 
úrovni pro zdraví by měl prostřednictvím 
programu Horizont 2020 strategicky 
vědecky koordinovat výzkum v oblasti 
zdravotní péče a podporovat horizontální 
lékařský výzkum prováděný současně 
v různých výzkumných centrech 
členských států. Cílem takové strategické 
koordinace by bylo přispět k vymezení 
nutného lékařského výzkumu a převést 
budoucí programy do sítě místních center 
excelence, která jsou provozována podle 
nejvyšších standardů, což by mělo zajistit, 
že budou odborníci z různých oborů 
medicíny mít vědecký vliv na tuto 
konkurenceschopnou oblast politiky od 
samého počátku a že bude zaručena 
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nákladová efektivita vnitrostátních 
systémů zdravotní péče. Cílem strategické 
vědecké koordinace bude rovněž podpořit 
další oblasti vědeckého a technologického 
výzkumu, aby hrály úlohu v inovativních 
strategiích vytvořených moderním 
biomedicínským výzkumem. Poradní sbor 
EU rovněž poskytne nástroje nezbytné 
k intenzivní podpoře vzájemného 
působení a úspor z rozsahu v oblasti 
zdravotní péče tím, že zavede vnitřní 
strategickou koordinaci programu 
Horizont 2020 v oblasti lékařského 
výzkumu, jež se bude opírat o špičkové 
vědecké poradenství. Ve všech vhodných 
případech bude usilovat o dobrovolné 
sbližování mezi vnitrostátními agenturami 
zajišťujícími financování politik zdravotní 
péče a Komisí, pokud jde o konkrétní cíle, 
a dále o dosažení specifického 
strategického partnerství na úrovni EU 
mezi průmyslem, vnitrostátními 
agenturami a Komisí; o strategické 
sbližování zahrnující regulační orgány a 
vnitrostátní zdravotnické orgány se navíc 
bude usilovat na programové úrovni. 
Cílem tohoto systematického přístupu 
k výzkumu na všech úrovních by mělo být 
zajištění toho, aby byly pomocí vývoje 
levnějších metod ve větším rozsahu 
dostupné specializované lékařské postupy.

Or. pl

Odůvodnění

Pozitivní součinnost ve prospěch zdraví závisí na účinné koordinaci politik členských států a 
na sbližování náležitém odborné přípravy odborníků v různých lékařských profesích a vědců 
v oblasti medicíny.

Pozměňovací návrh 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.16 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytnutá podpora bude zahrnovat celé 
spektrum činností od předávání znalostí a 
přenosu technologií po rozsáhlé 
demonstrace vedoucí k přizpůsobitelným 
řešením pro Evropu a třetí země.

Poskytnutá podpora bude zahrnovat celé 
spektrum činností od předávání znalostí a 
přenosu technologií po rozsáhlé 
demonstrace vedoucí k přizpůsobitelným 
řešením pro Evropu a třetí země. Měla by 
také vzít v potaz důležité dlouhodobé 
přínosy rozvoje výrobků pro pacienty 
v zemích s nízkými příjmy a podle toho 
přizpůsobit financování. S vyššími 
investicemi do nemocí spojených 
s chudobou a do zanedbávaných nemocí 
lze vývoj výrobků prostřednictvím inovace 
přeměnit v konkrétní výstupy se 
znatelnými výsledky pro společnost a pro 
snižování chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytnutá podpora bude zahrnovat celé 
spektrum činností od předávání znalostí a 
přenosu technologií po rozsáhlé 
demonstrace vedoucí k přizpůsobitelným 
řešením pro Evropu a třetí země.

Poskytnutá podpora bude zahrnovat celé 
spektrum činností od budování kapacit,
předávání znalostí a přenosu technologií 
(včetně zdravotní politiky), po provádění, 
sledování a hodnocení rozsáhlých 
demonstrací vedoucích k přizpůsobitelným 
řešením pro Evropu a třetí země.

Or. fr

Odůvodnění

Demonstrace týkající se zdraví jsou možné pouze v jasně vymezeném politickém, regulačním a 
etickém prostředí, které by mělo být zavedeno v Evropě i mimo ni.
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Pozměňovací návrh 658
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytnutá podpora bude zahrnovat celé 
spektrum činností od předávání znalostí a 
přenosu technologií po rozsáhlé 
demonstrace vedoucí k přizpůsobitelným 
řešením pro Evropu a třetí země.

Poskytnutá podpora bude zahrnovat celé 
spektrum činností od budování kapacit,
předávání znalostí a přenosu technologií 
(včetně zdravotní politiky), po provádění, 
sledování a hodnocení rozsáhlých 
demonstrací vedoucích k přizpůsobitelným 
řešením pro Evropu a třetí země.

Or. fr

Pozměňovací návrh 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 1 – bod 1.16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytnutá podpora bude zahrnovat celé 
spektrum činností od předávání znalostí a 
přenosu technologií po rozsáhlé 
demonstrace vedoucí k přizpůsobitelným 
řešením pro Evropu a třetí země.

Poskytnutá podpora bude zahrnovat celé 
spektrum činností od budování kapacit,
předávání znalostí a přenosu technologií 
(včetně zdravotní politiky), po provádění, 
sledování a hodnocení rozsáhlých 
demonstrací vedoucích k přizpůsobitelným 
řešením pro Evropu a třetí země.

Or. fr

Odůvodnění

Demonstrace týkající se zdraví jsou možné pouze v jasně vymezeném politickém, regulačním a 
etickém prostředí, které by mělo být zavedeno v Evropě i mimo ni.

Pozměňovací návrh 660
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Výzvy v oblasti evropského 
biohospodářství: zajišťování a bezpečnost
potravin, udržitelné zemědělství a 
lesnictví, mořský a námořní výzkum

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Podle evropské strategie „Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu“ zahrnuje 
biohospodářství produkci obnovitelných biologických zdrojů a jejich přeměnu na potraviny, 
krmiva, biologické výrobky a bioenergii. Biohospodářství tvoří čtyři hlavní odvětví, jež si 
zaslouží podporu v rámci velké výzvy „Biohospodářství“: zemědělství a lesnictví, rybolov a 
akvakultura, odvětví založená na biotechnologiích a potravinářský průmysl.

Pozměňovací návrh 662
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Biohospodářství: zajišťování potravin, 
udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský 
a námořní výzkum a odvětví založená na 
biotechnologiích
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá příslušné 
změny v celém znění.)

Or. en

Odůvodnění

Podle evropské strategie „Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu“ tvoří 
biohospodářství čtyři hlavní odvětví, jež si zaslouží podporu v rámci velké výzvy 
„Biohospodářství“: zemědělství a lesnictví, rybolov a akvakultura, odvětví založená na 
biotechnologiích a potravinářský průmysl. Tento název by tedy měl odpovídat definici 
navržené Evropskou komisí.

Pozměňovací návrh 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a horský výzkum a 
biohospodářství

Or. sl

Pozměňovací návrh 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1. Udržitelné lesnictví a zemědělství 2.1. Udržitelné zemědělství včetně chovu 
hospodářských zvířat a lesnictví

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají 
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 
ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj 
prosperujících venkovských hospodářství, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje, 
služby a inovace. Výzkum a inovace 
umožní začlenění zemědělských a 
environmentálních cílů do udržitelné 
produkce, tudíž: zvýšení produktivity a 
účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 

K podpoře dlouhodobě produktivnějších a 
odolnějších zemědělských a lesnických 
systémů účinně využívajících zdroje, které 
dodávají dostatek potravin, krmiv, biomasy 
a ostatních surovin a poskytují a 
zachovávají ekosystémové služby, přičemž 
zároveň podporují rozvoj prosperujících 
venkovských hospodářství, jsou zapotřebí 
náležité znalosti, nástroje, služby a 
inovace. Cílem je vybudovat takové 
systémy výroby potravin, které namísto
znehodnocování přírodních zdrojů, na 
nichž závisejí, posilují, upevňují a 
obohacují zdrojovou základnu, jež umožní 
udržitelným způsobem vytvářet bohatství.
Výzkum a inovace umožní začlenění 
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suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně 
biologické rozmanitosti v systémech 
prvovýroby.

zemědělských a environmentálních cílů do 
udržitelné produkce, tudíž: zvýšení 
dlouhodobé produktivity a zlepšení
účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 
suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně 
biologické rozmanitosti v systémech 
prvovýroby a snížení dopadu těchto 
systémů na biologickou rozmanitost.

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají 
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 
ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj 
prosperujících venkovských hospodářství, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje, 
služby a inovace. Výzkum a inovace 
umožní začlenění zemědělských a 
environmentálních cílů do udržitelné 
produkce, tudíž: zvýšení produktivity a 
účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 
suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně 
biologické rozmanitosti v systémech 
prvovýroby.

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají 
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 
ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj 
prosperujících venkovských hospodářství, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje, 
služby a inovace. Výzkum a inovace 
umožní začlenění zemědělských a 
environmentálních cílů do udržitelnější 
produkce, například: zvýšení genetického 
potenciálu rostlin, aby se dokázaly lépe 
přizpůsobit biotickému a abiotickému 
stresu, zvýšení produktivity a účinného 
využívání zdrojů v zemědělství, snižování 
emisí zemědělských skleníkových plynů, 
zlepšení účinného využívání živin a vody,
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně 
biologické rozmanitosti v systémech 
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prvovýroby.

Or. en

Pozměňovací návrh 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají 
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 
ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj 
prosperujících venkovských hospodářství, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje, 
služby a inovace. Výzkum a inovace 
umožní začlenění zemědělských a 
environmentálních cílů do udržitelné 
produkce, tudíž: zvýšení produktivity a 
účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 
suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně 
biologické rozmanitosti v systémech 
prvovýroby.

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají 
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 
ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj 
prosperujících venkovských hospodářství, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje, 
služby a inovace. Výzkum a inovace 
umožní začlenění zemědělských a 
environmentálních cílů do udržitelné, 
cenově dostupné a výživné produkce, 
tudíž: zvýšení produktivity a účinného 
využívání zdrojů v zemědělství, snižování 
emisí zemědělských skleníkových plynů, 
omezování úniku živin z obdělávané půdy 
do suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně 
biologické rozmanitosti v systémech 
prvovýroby, s cílem lépe porozumět 
způsobům, jak produkujeme, 
distribuujeme, uvádíme na trh 
a spotřebováváme potraviny a jak 
regulujeme jejich výrobu, a reagovat na 
ně.

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají 
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 
ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj
prosperujících venkovských hospodářství, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje, 
služby a inovace. Výzkum a inovace 
umožní začlenění zemědělských a 
environmentálních cílů do udržitelné 
produkce, tudíž: zvýšení produktivity a 
účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 
suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně 
biologické rozmanitosti v systémech 
prvovýroby.

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících a chránících zdroje, které 
dodávají dostatek potravin, krmiv, biomasy 
a ostatních surovin a poskytují 
ekosystémové služby, přičemž zároveň 
zachovávají základnu přírodních zdrojů, 
biologickou rozmanitost a podporu
prosperujícím venkovským hospodářstvím, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje, 
služby a inovace. Výzkum a inovace 
umožní začlenění zemědělských a 
environmentálních cílů do udržitelné 
produkce, tudíž: zvýšení produktivity a 
účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 
suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; přibývání 
zemědělských systémů a krajin, recyklace 
živin a organických látek a zachování 
vodních a půdních zdrojů, a v důsledku 
tedy zlepšení přizpůsobivosti zemědělců na 
změny a nejistoty klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají 
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících a chránících zdroje, které 
dodávají dostatek potravin, krmiv, biomasy 
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ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj 
prosperujících venkovských hospodářství, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje, 
služby a inovace. Výzkum a inovace 
umožní začlenění zemědělských a 
environmentálních cílů do udržitelné 
produkce, tudíž: zvýšení produktivity a 
účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 
suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně
biologické rozmanitosti v systémech 
prvovýroby.

a ostatních surovin a poskytují 
ekosystémové služby, přičemž zároveň 
zachovávají základnu přírodních zdrojů a
podporují prosperující venkovská 
hospodářství, jsou zapotřebí náležité 
znalosti, nástroje, služby a inovace. 
Výzkum a inovace umožní začlenění 
zemědělských a environmentálních cílů do 
udržitelné produkce a potravinových 
systémů, tudíž: zvýšení produktivity a 
účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 
suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin a dalších látek do Evropy; 
zvýšení biologické rozmanitosti 
v zemědělských systémech a krajinách, 
recyklace živin a organických látek a 
zachování vodních a půdních zdrojů, a 
v důsledku tedy zlepšení přizpůsobivosti 
zemědělců na změny a nejistoty klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají 
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 
ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj 
prosperujících venkovských hospodářství, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje, 
služby a inovace. Výzkum a inovace 
umožní začlenění zemědělských a 
environmentálních cílů do udržitelné
produkce, tudíž: zvýšení produktivity a 

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají 
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 
ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj 
prosperujících venkovských hospodářství, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje, 
služby a inovace. Výzkum a inovace 
umožní začlenění zemědělských a 
environmentálních cílů do udržitelnější 
produkce, například: zvýšení genetického 
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účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 
suchozemského a vodního prostředí;
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně 
biologické rozmanitosti v systémech 
prvovýroby.

potenciálu rostlin, aby se dokázaly lépe 
přizpůsobit biotickému a abiotickému 
stresu, zvýšení produktivity a účinného 
využívání zdrojů v zemědělství, snižování 
emisí zemědělských skleníkových plynů, 
zlepšení účinného využívání živin a vody,
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně 
biologické rozmanitosti v systémech 
prvovýroby.

Or. en

Odůvodnění

Slovo „tudíž“ je nahrazeno slovem „například“ jakožto méně restriktivní, pozitivnější a 
obecnější. 

Pozměňovací návrh 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají 
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 
ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj 
prosperujících venkovských hospodářství, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje, 
služby a inovace. Výzkum a inovace 
umožní začlenění zemědělských a 
environmentálních cílů do udržitelné 
produkce, tudíž: zvýšení produktivity a 
účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 
suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně 
biologické rozmanitosti v systémech 

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 
ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj 
prosperujících venkovských hospodářství, 
ochraňují zdraví spotřebitelů a snižují 
dopad na životní prostředí, jsou zapotřebí 
náležité znalosti, nástroje, služby a 
inovace. Výzkum a inovace umožní 
začlenění zemědělských a 
environmentálních cílů do udržitelné 
produkce, tudíž: zvýšení produktivity a 
účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 
suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
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prvovýroby. bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně 
biologické rozmanitosti v systémech 
prvovýroby.

Or. es

Pozměňovací návrh 673
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají 
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 
ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj 
prosperujících venkovských hospodářství, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje, 
služby a inovace. Výzkum a inovace 
umožní začlenění zemědělských a 
environmentálních cílů do udržitelné 
produkce, tudíž: zvýšení produktivity a 
účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 
suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně
biologické rozmanitosti v systémech 
prvovýroby.

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících a chránících zdroje, které 
dodávají dostatek potravin, krmiv, biomasy 
a ostatních surovin a poskytují 
ekosystémové služby, přičemž zároveň 
zachovávají základnu přírodních zdrojů, a 
biologickou rozmanitost a podporují 
rozvoj prosperujících venkovských 
hospodářství, jsou zapotřebí náležité 
znalosti, nástroje, služby a inovace. 
Výzkum a inovace umožní začlenění 
zemědělských a environmentálních cílů do 
udržitelné produkce a potravinových 
systémů, tudíž: zvýšení produktivity a 
účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 
suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení biologické 
rozmanitosti v systémech prvovýroby.

Or. en

Pozměňovací návrh 674
Giles Chichester, Vicky Ford
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1.1. Zvýšení produktivity a vypořádání 
se se změnou klimatu při současném 
zajištění udržitelnosti a odolnosti

2.1.1. Zvýšení produktivity, kvality a
bezpečnosti potravin, udržitelnosti a 
odolnosti, a vypořádání se se změnou 
klimatu

Or. en

Pozměňovací návrh 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1.1. Zvýšení produktivity a vypořádání se 
se změnou klimatu při současném zajištění 
udržitelnosti a odolnosti

2.1.1. Zvýšení produktivity, kvality 
potravin, bezpečnosti a vypořádání se se 
změnou klimatu při současném zajištění 
udržitelnosti a odolnosti

Or. en

Odůvodnění

Kvalita potravin a bezpečnost, např. zdraví rostlin, senzorické a nutriční vlastnosti (vitamíny, 
mikroživiny).

Pozměňovací návrh 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti zvýší produktivitu a rovněž 
adaptabilitu rostlin, zvířat a produkčních 
systémů s cílem vypořádat se s rychle se 

Činnosti zvýší produktivitu a rovněž 
adaptabilitu rostlin, zvířat a produkčních 
systémů s cílem vypořádat se s rychle se 
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měnícími podmínkami okolního prostředí / 
klimatickými podmínkami a zvyšujícím se 
nedostatkem přírodních zdrojů. Výsledné 
inovace napomohou přechodu k ekonomice 
s nízkou spotřebou energie, nízkými 
emisemi a malým množstvím odpadů v 
celém dodavatelském řetězci potravin a 
krmiv. Kromě přispění k zajišťování 
potravin budou vytvořeny nové příležitosti 
k používání biomasy a vedlejších produktů 
zemědělství a lesnictví v široké škále 
nepotravinářských užití.

měnícími podmínkami okolního prostředí / 
klimatickými podmínkami a zvyšujícím se 
nedostatkem přírodních zdrojů. Výsledné 
inovace napomohou přechodu k ekonomice 
s nízkou spotřebou energie, nízkými 
emisemi a malým množstvím odpadů v 
celém dodavatelském řetězci potravin a 
krmiv. Kromě přispění k zajišťování 
potravin a zdraví spotřebitelů budou 
vytvořeny nové příležitosti k používání 
biomasy a vedlejších produktů zemědělství 
a lesnictví v široké škále nepotravinářských 
užití.

Or. es

Pozměňovací návrh 677
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti zvýší produktivitu a rovněž 
adaptabilitu rostlin, zvířat a produkčních 
systémů s cílem vypořádat se s rychle se 
měnícími podmínkami okolního prostředí / 
klimatickými podmínkami a zvyšujícím se 
nedostatkem přírodních zdrojů. Výsledné 
inovace napomohou přechodu k ekonomice 
s nízkou spotřebou energie, nízkými 
emisemi a malým množstvím odpadů v 
celém dodavatelském řetězci potravin a 
krmiv. Kromě přispění k zajišťování 
potravin budou vytvořeny nové příležitosti 
k používání biomasy a vedlejších produktů 
zemědělství a lesnictví v široké škále 
nepotravinářských užití.

Činnosti zvýší dlouhodobou produktivitu a 
rovněž adaptabilitu rostlin, zvířat a 
produkčních systémů s cílem vypořádat se 
s rychle se měnícími podmínkami okolního 
prostředí / klimatickými podmínkami a 
zvyšujícím se nedostatkem přírodních 
zdrojů. Výsledné inovace napomohou 
přechodu k ekonomice s nízkou spotřebou 
energie, nízkými vnějšími vstupy, nízkými 
emisemi a malým množstvím odpadů v 
celém dodavatelském řetězci potravin a 
krmiv. Kromě přispění k zajišťování 
potravin budou vytvořeny nové příležitosti 
k používání biomasy a vedlejších produktů 
zemědělství a lesnictví v široké škále 
nepotravinářských užití.

Or. en
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Pozměňovací návrh 678
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude se usilovat o víceoborové přístupy k 
zlepšení vlastností rostlin, zvířat, 
mikroorganismů při současném zajištění 
účinného využívání zdrojů (voda, živiny, 
energie) a ekologické vyváženosti 
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a zemědělské postupy, včetně 
využívání přesných technologií a koncepcí 
ekologické intenzifikace ve prospěch 
konvenčního i ekologického zemědělství. 
Genetické vylepšení adaptačních a 
produkčních vlastností rostlin a zvířat bude 
vyžadovat všechny přivlastněné konvenční 
a moderní způsoby chovu a lepší využívání 
genetických zdrojů. Náležitá pozornost 
bude věnována hospodaření s půdou v 
zemědělském podniku k zvýšení úrodnosti 
půdy jakožto základu produktivity plodin. 
Bude se podporovat zdraví zvířat a rostlin a 
dále se budou rozvíjet opatření k 
integrovanému tlumení nákaz / hubení 
škůdců. Budou provedeny strategie pro 
eradikaci chorob zvířat včetně zoonóz 
spolu s výzkumem odolnosti vůči 
mikrobům. Přezkoumání dopadů postupů 
na zdraví zvířat pomůže odstranit obavy 
společnosti. Výše uvedené oblasti budou 
podpořeny větším základním výzkumem s 
cílem zabývat se příslušnými biologickými 
otázkami a rovněž podpořit rozvoj a 
provádění politik Unie.

Bude se usilovat o víceoborové a 
mezioborové přístupy využívající 
odbornosti a zkušeností subjektů z celého 
dodavatelského řetězce k zlepšení 
vlastností rostlin, zvířat, mikroorganismů 
při současném zajištění účinného využívání 
zdrojů (voda, živiny, energie) a ekologické 
vyváženosti a životaschopnosti
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a agro-ekologicko-ekonomické
postupy. Genetické vylepšení adaptačních 
a produkčních vlastností rostlin a zvířat 
bude vyžadovat udržitelné konvenční a 
moderní způsoby chovu a lepší ochranu
genetických zdrojů a adaptaci na 
nedostatek zdrojů, omezené používání 
pesticidů a podmínky lokálního prostředí. 
Náležitá pozornost bude věnována 
hospodaření s půdou v zemědělském 
podniku k zvýšení úrodnosti půdy jakožto 
základu produktivity plodin. Bude se 
podporovat zdraví zvířat a rostlin a dále se 
budou rozvíjet opatření pro biologickou 
regulaci. Budou provedeny strategie pro 
eradikaci chorob zvířat včetně zoonóz a 
vyvinut integrovaný přístup k odolnosti 
vůči mikrobům spojené se systémem 
živočišné produkce s vysokou hustotou 
chovu. Přezkoumání dopadů postupů na 
zdraví zvířat pomůže odstranit obavy 
společnosti. Výše uvedené oblasti budou 
podpořeny větším základním výzkumem s 
cílem zabývat se příslušnými biologickými 
otázkami a rovněž podpořit rozvoj a 
provádění politik Unie. Žádný produkční 
systém, který ničí svou zásobárnu 
přírodních zdrojů, není ani udržitelný, ani 
z dlouhodobého hlediska produktivní, a 
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proto není konkurenceschopný.

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude se usilovat o víceoborové přístupy k 
zlepšení vlastností rostlin, zvířat, 
mikroorganismů při současném zajištění 
účinného využívání zdrojů (voda, živiny, 
energie) a ekologické vyváženosti 
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a zemědělské postupy, včetně 
využívání přesných technologií a koncepcí 
ekologické intenzifikace ve prospěch 
konvenčního i ekologického zemědělství. 
Genetické vylepšení adaptačních a 
produkčních vlastností rostlin a zvířat bude 
vyžadovat všechny přivlastněné konvenční 
a moderní způsoby chovu a lepší využívání 
genetických zdrojů. Náležitá pozornost 
bude věnována hospodaření s půdou v 
zemědělském podniku k zvýšení úrodnosti 
půdy jakožto základu produktivity plodin. 
Bude se podporovat zdraví zvířat a rostlin a 
dále se budou rozvíjet opatření k 
integrovanému tlumení nákaz / hubení 
škůdců. Budou provedeny strategie pro 
eradikaci chorob zvířat včetně zoonóz 
spolu s výzkumem odolnosti vůči 
mikrobům. Přezkoumání dopadů postupů 
na zdraví zvířat pomůže odstranit obavy 
společnosti. Výše uvedené oblasti budou 
podpořeny větším základním výzkumem s 
cílem zabývat se příslušnými biologickými 
otázkami a rovněž podpořit rozvoj a 
provádění politik Unie.

Bude se usilovat o víceoborové a 
mezioborové přístupy využívající 
odbornosti a zkušeností subjektů z celého 
dodavatelského řetězce k zlepšení 
vlastností rostlin, zvířat, mikroorganismů 
při současném zajištění účinného využívání 
zdrojů (voda, živiny, energie) a ekologické 
vyváženosti a životaschopnosti
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a zemědělské postupy, včetně 
využívání přesných technologií, metod 
agro-ekologického a ekologického 
zemědělství a koncepcí ekologické 
intenzifikace ve prospěch konvenčního i 
ekologického zemědělství. Genetické 
vylepšení adaptačních a produkčních 
vlastností rostlin a zvířat bude vyžadovat 
všechny přivlastněné konvenční a moderní 
způsoby chovu a lepší využívání 
genetických zdrojů kvůli adaptaci na 
nedostatek zdrojů, omezené používání 
pesticidů a podmínky lokálního prostředí. 
Náležitá pozornost bude věnována 
hospodaření s půdou v zemědělském 
podniku k zvýšení úrodnosti půdy jakožto 
základu produktivity plodin. Bude se 
podporovat zdraví zvířat a rostlin a dále se 
budou rozvíjet opatření k integrovanému 
tlumení nákaz / hubení škůdců. Budou 
provedeny strategie pro eradikaci chorob 
zvířat včetně zoonóz spolu s výzkumem 
odolnosti vůči mikrobům. Přezkoumání 
dopadů postupů na zdraví zvířat pomůže 
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odstranit obavy společnosti. Výše uvedené 
oblasti budou podpořeny větším základním 
výzkumem s cílem zabývat se příslušnými 
biologickými otázkami a rovněž podpořit 
rozvoj a provádění politik Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude se usilovat o víceoborové přístupy k 
zlepšení vlastností rostlin, zvířat, 
mikroorganismů při současném zajištění 
účinného využívání zdrojů (voda, živiny, 
energie) a ekologické vyváženosti 
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a zemědělské postupy, včetně 
využívání přesných technologií a koncepcí 
ekologické intenzifikace ve prospěch 
konvenčního i ekologického zemědělství. 
Genetické vylepšení adaptačních a 
produkčních vlastností rostlin a zvířat bude 
vyžadovat všechny přivlastněné konvenční 
a moderní způsoby chovu a lepší
využívání genetických zdrojů. Náležitá 
pozornost bude věnována hospodaření s 
půdou v zemědělském podniku k zvýšení 
úrodnosti půdy jakožto základu 
produktivity plodin. Bude se podporovat 
zdraví zvířat a rostlin a dále se budou 
rozvíjet opatření k integrovanému tlumení 
nákaz / hubení škůdců. Budou provedeny 
strategie pro eradikaci chorob zvířat včetně 
zoonóz spolu s výzkumem odolnosti vůči 
mikrobům. Přezkoumání dopadů postupů 
na zdraví zvířat pomůže odstranit obavy 
společnosti. Výše uvedené oblasti budou 
podpořeny větším základním výzkumem s 
cílem zabývat se příslušnými biologickými 

Bude se usilovat o víceoborové přístupy k 
zlepšení vlastností rostlin, zvířat, 
mikroorganismů při současném zajištění 
účinného využívání zdrojů (voda, živiny, 
energie) a ekologické vyváženosti 
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a zemědělské postupy, včetně 
využívání přesných technologií a koncepcí 
ekologické intenzifikace ve prospěch všech 
druhů zemědělství. Genetické vylepšení 
adaptačních a produkčních vlastností 
rostlin a zvířat bude vyžadovat všechny 
dostupné technologie chovu kvůli lepšímu
využívání genetických zdrojů a otevře 
cestu produkci nových a rozmanitých 
produktů (potravin, krmiv, materiálů, 
energií), které uspokojují rostoucí 
poptávku po systémech krátkých 
dodavatelských řetězců s nízkými emisemi 
uhlíku. Náležitá pozornost bude věnována 
hospodaření s půdou v zemědělském 
podniku k zvýšení úrodnosti půdy jakožto 
základu produktivity plodin. Bude se 
podporovat zdraví zvířat a rostlin a dále se 
budou rozvíjet opatření k integrovanému 
tlumení nákaz / hubení škůdců. Budou 
provedeny strategie pro eradikaci chorob 
zvířat včetně zoonóz spolu s výzkumem 
odolnosti vůči mikrobům. Přezkoumání 
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otázkami a rovněž podpořit rozvoj a 
provádění politik Unie.

dopadů postupů na zdraví zvířat pomůže 
odstranit obavy společnosti. Výše uvedené 
oblasti budou podpořeny větším základním 
výzkumem s cílem zabývat se příslušnými 
biologickými otázkami a navíc budou 
přispívat k vedoucí úloze Evropy v 
globálních iniciativách.

Or. en

Pozměňovací návrh 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude se usilovat o víceoborové přístupy k 
zlepšení vlastností rostlin, zvířat, 
mikroorganismů při současném zajištění 
účinného využívání zdrojů (voda, živiny, 
energie) a ekologické vyváženosti 
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a zemědělské postupy, včetně 
využívání přesných technologií a koncepcí 
ekologické intenzifikace ve prospěch 
konvenčního i ekologického zemědělství. 
Genetické vylepšení adaptačních a 
produkčních vlastností rostlin a zvířat bude 
vyžadovat všechny přivlastněné konvenční 
a moderní způsoby chovu a lepší využívání 
genetických zdrojů. Náležitá pozornost 
bude věnována hospodaření s půdou v 
zemědělském podniku k zvýšení úrodnosti 
půdy jakožto základu produktivity plodin. 
Bude se podporovat zdraví zvířat a rostlin a 
dále se budou rozvíjet opatření k 
integrovanému tlumení nákaz / hubení 
škůdců. Budou provedeny strategie pro 
eradikaci chorob zvířat včetně zoonóz 
spolu s výzkumem odolnosti vůči 
mikrobům. Přezkoumání dopadů postupů 
na zdraví zvířat pomůže odstranit obavy 
společnosti. Výše uvedené oblasti budou 

Bude se usilovat o víceoborové přístupy 
využívající odbornosti a zkušeností 
subjektů z celého dodavatelského řetězce k 
zlepšení vlastností rostlin, zvířat, 
mikroorganismů při současném zajištění 
účinného využívání zdrojů (voda, živiny, 
energie) a ekologické vyváženosti a 
životaschopnosti venkovských oblastí. 
Důraz se bude klást na integrované a 
rozmanité produkční systémy a zemědělské 
postupy, včetně využívání přesných 
technologií, metod agro-ekologického a 
ekologického zemědělství a koncepcí 
ekologické intenzifikace ve prospěch 
konvenčního i ekologického zemědělství. 
Genetické vylepšení adaptačních a 
produkčních vlastností rostlin a zvířat bude 
vyžadovat všechny přivlastněné konvenční 
a moderní způsoby chovu a lepší využívání 
genetických zdrojů kvůli adaptaci na 
nedostatek zdrojů, omezené používání 
pesticidů a podmínky lokálního prostředí. 
Náležitá pozornost bude věnována 
hospodaření s půdou v zemědělském 
podniku k zvýšení úrodnosti půdy jakožto 
základu produktivity plodin. Bude se 
podporovat zdraví zvířat a rostlin a dále se 
budou rozvíjet opatření k integrovanému 
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podpořeny větším základním výzkumem s 
cílem zabývat se příslušnými biologickými 
otázkami a rovněž podpořit rozvoj a 
provádění politik Unie.

tlumení nákaz / hubení škůdců. Budou 
provedeny strategie pro eradikaci chorob 
zvířat včetně zoonóz spolu s výzkumem 
odolnosti vůči mikrobům. Přezkoumání 
dopadů postupů na zdraví zvířat pomůže 
odstranit obavy společnosti. Výše uvedené 
oblasti budou podpořeny větším základním 
výzkumem s cílem zabývat se příslušnými 
biologickými otázkami a rovněž podpořit 
rozvoj a provádění politik Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude se usilovat o víceoborové přístupy k 
zlepšení vlastností rostlin, zvířat, 
mikroorganismů při současném zajištění 
účinného využívání zdrojů (voda, živiny, 
energie) a ekologické vyváženosti 
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a zemědělské postupy, včetně 
využívání přesných technologií a koncepcí
ekologické intenzifikace ve prospěch 
konvenčního i ekologického zemědělství. 
Genetické vylepšení adaptačních a 
produkčních vlastností rostlin a zvířat bude 
vyžadovat všechny přivlastněné konvenční 
a moderní způsoby chovu a lepší využívání 
genetických zdrojů. Náležitá pozornost 
bude věnována hospodaření s půdou v 
zemědělském podniku k zvýšení úrodnosti 
půdy jakožto základu produktivity plodin. 
Bude se podporovat zdraví zvířat a rostlin a 
dále se budou rozvíjet opatření k 
integrovanému tlumení nákaz / hubení
škůdců. Budou provedeny strategie pro 
eradikaci chorob zvířat včetně zoonóz 
spolu s výzkumem odolnosti vůči 

Bude se usilovat o víceoborové přístupy k 
zlepšení vlastností rostlin, zvířat, 
mikroorganismů při současném zajištění 
účinného využívání zdrojů (voda, živiny, 
energie) a ekologické vyváženosti 
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a zemědělské postupy, včetně 
využívání přesných technologií a koncepcí 
ekologické intenzifikace ve prospěch 
konvenčního i ekologického zemědělství. 
Genetické vylepšení adaptačních a 
produkčních vlastností rostlin a zvířat bude 
vyžadovat všechny přivlastněné konvenční 
a moderní způsoby chovu a lepší využívání 
genetických zdrojů. Náležitá pozornost 
bude věnována hospodaření s půdou v 
zemědělském podniku k zvýšení úrodnosti 
půdy jakožto základu produktivity plodin a 
k minimalizaci ztrát půdních, 
povrchových i podzemních vodních 
zdrojů. Bude se podporovat zdraví zvířat a 
rostlin a dále se budou rozvíjet opatření k 
integrovanému tlumení nákaz / hubení 
škůdců. Budou provedeny strategie pro 
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mikrobům. Přezkoumání dopadů postupů 
na zdraví zvířat pomůže odstranit obavy 
společnosti. Výše uvedené oblasti budou 
podpořeny větším základním výzkumem s 
cílem zabývat se příslušnými biologickými 
otázkami a rovněž podpořit rozvoj a 
provádění politik Unie.

eradikaci chorob zvířat včetně zoonóz 
spolu s výzkumem odolnosti vůči 
mikrobům. Přezkoumání dopadů postupů 
na zdraví zvířat pomůže odstranit obavy 
společnosti. Výše uvedené oblasti budou 
podpořeny větším základním výzkumem s 
cílem zabývat se příslušnými biologickými 
otázkami a rovněž podpořit rozvoj a 
provádění politik Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 683
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude se usilovat o víceoborové přístupy k 
zlepšení vlastností rostlin, zvířat, 
mikroorganismů při současném zajištění 
účinného využívání zdrojů (voda, živiny, 
energie) a ekologické vyváženosti 
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a zemědělské postupy, včetně 
využívání přesných technologií a koncepcí 
ekologické intenzifikace ve prospěch 
konvenčního i ekologického zemědělství. 
Genetické vylepšení adaptačních a 
produkčních vlastností rostlin a zvířat bude 
vyžadovat všechny přivlastněné konvenční 
a moderní způsoby chovu a lepší využívání 
genetických zdrojů. Náležitá pozornost 
bude věnována hospodaření s půdou v 
zemědělském podniku k zvýšení úrodnosti 
půdy jakožto základu produktivity plodin. 
Bude se podporovat zdraví zvířat a rostlin a 
dále se budou rozvíjet opatření k 
integrovanému tlumení nákaz / hubení 
škůdců. Budou provedeny strategie pro 
eradikaci chorob zvířat včetně zoonóz 
spolu s výzkumem odolnosti vůči 
mikrobům. Přezkoumání dopadů postupů 

Bude se usilovat o víceoborové a 
mezioborové přístupy využívající 
odbornosti a zkušeností subjektů z celého 
dodavatelského řetězce k zlepšení 
vlastností rostlin, zvířat, mikroorganismů 
při současném zajištění účinného využívání 
zdrojů (voda, živiny, energie) a ekologické 
vyváženosti a životaschopnosti
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a zemědělské postupy, včetně 
využívání přesných technologií, metod 
agro-ekologického a ekologického 
zemědělství a koncepcí ekologické 
intenzifikace ve prospěch konvenčního i 
ekologického zemědělství. Genetické 
vylepšení adaptačních a produkčních
vlastností rostlin a zvířat bude vyžadovat 
všechny přivlastněné konvenční a moderní 
způsoby chovu a lepší využívání 
genetických zdrojů. Náležitá pozornost 
bude věnována hospodaření s půdou v 
zemědělském podniku k zvýšení úrodnosti 
půdy jakožto základu produktivity plodin. 
Bude se podporovat zdraví zvířat a rostlin a 
dále se budou rozvíjet opatření k 
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na zdraví zvířat pomůže odstranit obavy 
společnosti. Výše uvedené oblasti budou 
podpořeny větším základním výzkumem s 
cílem zabývat se příslušnými biologickými 
otázkami a rovněž podpořit rozvoj a 
provádění politik Unie.

integrovanému tlumení nákaz / hubení 
škůdců. Budou provedeny strategie pro 
eradikaci chorob zvířat včetně zoonóz 
spolu s výzkumem odolnosti vůči 
mikrobům. Přezkoumání dopadů postupů 
na zdraví zvířat pomůže odstranit obavy 
společnosti. Výše uvedené oblasti budou 
podpořeny větším základním výzkumem s 
cílem zabývat se příslušnými biologickými 
otázkami a rovněž podpořit rozvoj a 
provádění politik Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude se usilovat o víceoborové přístupy k 
zlepšení vlastností rostlin, zvířat,
mikroorganismů při současném zajištění 
účinného využívání zdrojů (voda, živiny, 
energie) a ekologické vyváženosti 
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a zemědělské postupy, včetně 
využívání přesných technologií a koncepcí 
ekologické intenzifikace ve prospěch 
konvenčního i ekologického zemědělství. 
Genetické vylepšení adaptačních a 
produkčních vlastností rostlin a zvířat bude 
vyžadovat všechny přivlastněné konvenční 
a moderní způsoby chovu a lepší využívání 
genetických zdrojů. Náležitá pozornost 
bude věnována hospodaření s půdou v 
zemědělském podniku k zvýšení úrodnosti 
půdy jakožto základu produktivity plodin. 
Bude se podporovat zdraví zvířat a rostlin a 
dále se budou rozvíjet opatření k 
integrovanému tlumení nákaz / hubení 
škůdců. Budou provedeny strategie pro 
eradikaci chorob zvířat včetně zoonóz 

Bude se usilovat o víceoborové přístupy k 
zlepšení vlastností rostlin, zvířat a
mikroorganismů při současném zajištění 
účinného využívání zdrojů (voda, živiny, 
energie), kvality výroby a ekologické 
vyváženosti venkovských oblastí. Důraz se 
bude klást na integrované a rozmanité 
produkční systémy a zemědělské postupy, 
včetně využívání přesných technologií a 
koncepcí ekologické intenzifikace ve 
prospěch konvenčního i ekologického 
zemědělství. Genetické vylepšení 
adaptačních a produkčních vlastností 
rostlin a zvířat bude vyžadovat všechny 
přivlastněné konvenční a moderní způsoby 
chovu a lepší využívání genetických 
zdrojů. Náležitá pozornost bude věnována 
hospodaření s půdou v zemědělském 
podniku k zvýšení úrodnosti půdy jakožto 
základu produktivity plodin. Bude se 
podporovat zdraví zvířat a rostlin a dále se 
budou rozvíjet opatření k integrovanému 
tlumení nákaz / hubení škůdců. Budou 
provedeny strategie pro eradikaci chorob 
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spolu s výzkumem odolnosti vůči 
mikrobům. Přezkoumání dopadů postupů 
na zdraví zvířat pomůže odstranit obavy 
společnosti. Výše uvedené oblasti budou 
podpořeny větším základním výzkumem s 
cílem zabývat se příslušnými biologickými 
otázkami a rovněž podpořit rozvoj a 
provádění politik Unie.

zvířat včetně zoonóz spolu s výzkumem 
odolnosti vůči mikrobům. Přezkoumání 
dopadů postupů na zdraví zvířat pomůže 
odstranit obavy společnosti. Výše uvedené 
oblasti budou podpořeny větším základním 
výzkumem s cílem zabývat se příslušnými 
biologickými otázkami a rovněž podpořit 
rozvoj a provádění politik Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1.2. Poskytování ekosystémových služeb 
a veřejných statků

2.1.2. Zlepšování multifunkčnosti 
zemědělství, včetně ekosystémových 
služeb a veřejných statků

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1.2. Poskytování ekosystémových služeb 
a veřejných statků

2.1.2. Zlepšování multifunkčnosti 
zemědělství, včetně služeb a veřejných 
statků

Or. en

Odůvodnění

Multifunkčnost jakožto ucelený přístup umožňuje kombinovat zemědělství s ekosystémovými 
službami, v zájmu soudržnosti se společnou zemědělskou politikou a výzkumnými programy.
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Pozměňovací návrh 687
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělství a lesnictví jsou jedinečné 
systémy poskytující komerční produkty, 
avšak rovněž širší veřejné statky pro 
společnost (včetně zemědělského a 
rekreačního významu) a důležité
ekologické služby, jako je zajištění 
biologické rozmanitosti v daném místě, 
opylování, regulace vodních zdrojů, 
krajina, snižování eroze a sekvestrace 
uhlíku / snižování emisí skleníkových 
plynů. Výzkumné činností podpoří 
poskytování těchto veřejných statků a 
služeb zajištěním řešení v oblasti řízení, 
nástrojů na podporu rozhodování a k 
posouzení jejich netržní hodnoty. K 
zvláštním záležitostem, jimž bude 
věnována pozornost, patří určení 
zemědělských/lesnických systémů a 
charakteru krajiny, které pravděpodobně 
dosáhnou těchto cílů. Posuny v aktivním 
řízení zemědělských systémů (včetně 
používání technologií a změny postupů) 
povedou k dalšímu snižování emisí 
skleníkových plynů a ke zvýšení 
schopnosti zemědělství přizpůsobit se 
nepříznivým účinkům změny klimatu.

Zemědělství a lesnictví jsou jedinečné 
systémy poskytující komerční produkty, 
avšak rovněž širší veřejné statky pro 
společnost (včetně zemědělského a 
rekreačního významu) a klíčové ekologické 
služby, které v současné době trh 
neoceňuje, jako je: zajištění biologické 
rozmanitosti v daném místě, opylování, 
dostupnost a řízení jakosti vody, 
zemědělská a zalesněná krajina, funkčnost 
půdy, snižování eroze a sekvestrace uhlíku, 
stabilní klima, snižování emisí 
skleníkových plynů, kvalita vzduchu, 
odolnost proti záplavám, suchu a 
požárům. Žádné systémy na vytváření 
bohatství nemohou být 
konkurenceschopné, pokud ničí zdrojovou 
základnu, z čehož plyne potřeba rozvíjet 
opravdu udržitelné systémy využívání 
přírodních procesů. Výzkumné činností 
podpoří poskytování těchto veřejných 
statků a služeb zajištěním řešení v oblasti 
řízení, nástrojů na podporu rozhodování a k 
posouzení jejich netržní hodnoty. K 
zvláštním záležitostem, jimž bude 
věnována pozornost, patří určení a rozvoj
různých zemědělských/lesnických systémů 
a charakteru krajiny, které pravděpodobně 
dosáhnou těchto cílů. Posuny v aktivním 
řízení zemědělských systémů (včetně 
používání technologií a změny postupů) 
povedou k dalšímu snižování emisí 
skleníkových plynů a ke zvýšení 
schopnosti zemědělství přizpůsobit se 
nepříznivým účinkům změny klimatu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělství a lesnictví jsou jedinečné 
systémy poskytující komerční produkty, 
avšak rovněž širší veřejné statky pro 
společnost (včetně zemědělského a 
rekreačního významu) a důležité 
ekologické služby, jako je zajištění 
biologické rozmanitosti v daném místě, 
opylování, regulace vodních zdrojů, 
krajina, snižování eroze a sekvestrace 
uhlíku / snižování emisí skleníkových 
plynů. Výzkumné činností podpoří 
poskytování těchto veřejných statků a 
služeb zajištěním řešení v oblasti řízení, 
nástrojů na podporu rozhodování a k 
posouzení jejich netržní hodnoty. K 
zvláštním záležitostem, jimž bude 
věnována pozornost, patří určení 
zemědělských/lesnických systémů a 
charakteru krajiny, které pravděpodobně 
dosáhnou těchto cílů. Posuny v aktivním 
řízení zemědělských systémů (včetně 
používání technologií a změny postupů) 
povedou k dalšímu snižování emisí 
skleníkových plynů a ke zvýšení 
schopnosti zemědělství přizpůsobit se 
nepříznivým účinkům změny klimatu.

Zemědělství a lesnictví jsou jedinečné 
systémy poskytující komerční produkty, 
avšak rovněž širší veřejné statky pro 
společnost (včetně zemědělského a 
rekreačního významu) a důležité 
ekologické služby, jako je zajištění 
biologické rozmanitosti v daném místě, 
opylování, regulace vodních zdrojů, 
krajina, snižování eroze a sekvestrace 
uhlíku / snižování emisí skleníkových 
plynů. Výzkumné činností podpoří 
poskytování těchto veřejných statků a 
služeb zajištěním řešení v oblasti řízení, 
nástrojů na podporu rozhodování a k 
posouzení jejich netržní hodnoty. K 
zvláštním záležitostem, jimž bude 
věnována pozornost, patří určení 
zemědělských/lesnických systémů a 
charakteru krajiny, které pravděpodobně 
dosáhnou těchto cílů. Pozornost bude 
věnována sociálně-ekonomickému a 
srovnávacímu posouzení 
zemědělských/lesnických systémů a jejich 
udržitelnosti. Posuny v aktivním řízení 
zemědělských systémů (včetně používání 
technologií a změny postupů) povedou k 
dalšímu snižování emisí skleníkových 
plynů a ke zvýšení schopnosti zemědělství 
přizpůsobit se nepříznivým účinkům 
změny klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Sociálně-ekonomický výzkum zemědělských/lesnických systémů musí být nedílnou součástí 
výzkumu multifunkčních aspektů zemědělství a měla by mu být věnována pozornost v zájmu 
podpory změn v aktivním řízení zemědělských systémů.
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Pozměňovací návrh 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělství a lesnictví jsou jedinečné 
systémy poskytující komerční produkty, 
avšak rovněž širší veřejné statky pro 
společnost (včetně zemědělského a 
rekreačního významu) a důležité 
ekologické služby, jako je zajištění 
biologické rozmanitosti v daném místě, 
opylování, regulace vodních zdrojů, 
krajina, snižování eroze a sekvestrace 
uhlíku / snižování emisí skleníkových 
plynů. Výzkumné činností podpoří 
poskytování těchto veřejných statků a 
služeb zajištěním řešení v oblasti řízení, 
nástrojů na podporu rozhodování a k 
posouzení jejich netržní hodnoty. K 
zvláštním záležitostem, jimž bude 
věnována pozornost, patří určení 
zemědělských/lesnických systémů a 
charakteru krajiny, které pravděpodobně 
dosáhnou těchto cílů. Posuny v aktivním 
řízení zemědělských systémů (včetně 
používání technologií a změny postupů) 
povedou k dalšímu snižování emisí 
skleníkových plynů a ke zvýšení 
schopnosti zemědělství přizpůsobit se 
nepříznivým účinkům změny klimatu.

Zemědělství a lesnictví jsou jedinečné 
systémy poskytující komerční produkty, 
avšak rovněž širší veřejné statky pro 
společnost (včetně zemědělského a 
rekreačního významu) a důležité 
ekologické služby, jako je zajištění 
biologické rozmanitosti v daném místě, 
opylování, regulace vodních zdrojů, 
krajina, snižování eroze a sekvestrace 
uhlíku / snižování emisí skleníkových 
plynů. Výzkumné činností podpoří 
poskytování těchto veřejných statků a 
služeb zajištěním řešení v oblasti řízení, 
nástrojů na podporu rozhodování a k 
posouzení jejich netržní hodnoty. K 
zvláštním záležitostem, jimž bude 
věnována pozornost, patří určení 
zemědělských/lesnických systémů a 
charakteru krajiny, které pravděpodobně 
dosáhnou těchto cílů. Pozornost bude 
věnována sociálně-ekonomickému a 
srovnávacímu posouzení 
zemědělských/lesnických systémů a jejich 
udržitelnosti. Posuny v aktivním řízení 
zemědělských systémů (včetně používání 
technologií a změny postupů) povedou k 
dalšímu snižování emisí skleníkových 
plynů a ke zvýšení schopnosti zemědělství 
přizpůsobit se nepříznivým účinkům 
změny klimatu. Biotechnologie může 
například zdokonalit účinné využívání 
stávajících evropských zdrojů 
v zemědělství a lesnictví tím, že zlepší 
porozumění biologickým systémům a 
nabídne širokou škálu nástrojů ke zvýšení 
udržitelnosti a produktivity zemědělství a 
lesnictví. Zajišťuje také dostatečnou 
dodávku potravin a krmiv, což je obzvlášť 
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významné s ohledem na minulé i budoucí 
výkyvy na světových trzích. Mělo by se 
podporovat propojení výhod různých 
zemědělských technologií, které přinese 
reálný užitek pro lidské zdraví a životní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělství a lesnictví jsou jedinečné 
systémy poskytující komerční produkty, 
avšak rovněž širší veřejné statky pro 
společnost (včetně zemědělského a 
rekreačního významu) a důležité 
ekologické služby, jako je zajištění 
biologické rozmanitosti v daném místě, 
opylování, regulace vodních zdrojů, 
krajina, snižování eroze a sekvestrace 
uhlíku / snižování emisí skleníkových 
plynů. Výzkumné činností podpoří 
poskytování těchto veřejných statků a 
služeb zajištěním řešení v oblasti řízení, 
nástrojů na podporu rozhodování a k 
posouzení jejich netržní hodnoty. K 
zvláštním záležitostem, jimž bude 
věnována pozornost, patří určení 
zemědělských/lesnických systémů a 
charakteru krajiny, které pravděpodobně 
dosáhnou těchto cílů. Posuny v aktivním 
řízení zemědělských systémů (včetně 
používání technologií a změny postupů) 
povedou k dalšímu snižování emisí 
skleníkových plynů a ke zvýšení 
schopnosti zemědělství přizpůsobit se 
nepříznivým účinkům změny klimatu.

Zemědělství a lesnictví jsou jedinečné 
systémy poskytující komerční produkty, 
avšak tvoří také součást neziskového 
přístupu, přičemž poskytují širší škálu 
veřejných statků pro společnost (včetně 
zemědělského a rekreačního významu) a 
důležité ekologické služby, jako je zajištění 
biologické rozmanitosti v daném místě, 
opylování, regulace vodních zdrojů, 
krajina, snižování eroze a sekvestrace 
uhlíku / snižování emisí skleníkových 
plynů. Výzkumné činností podpoří 
poskytování těchto veřejných statků a 
služeb zajištěním řešení v oblasti řízení, 
nástrojů na podporu rozhodování a k 
posouzení jejich netržní hodnoty. K 
zvláštním záležitostem, jimž bude 
věnována pozornost, patří určení 
zemědělských/lesnických systémů a 
charakteru krajiny, které pravděpodobně 
dosáhnou těchto cílů. Posuny v aktivním 
řízení zemědělských systémů (včetně 
používání technologií a změny postupů) 
povedou k dalšímu snižování emisí 
skleníkových plynů a ke zvýšení 
schopnosti zemědělství přizpůsobit se 
nepříznivým účinkům změny klimatu.
Pozornost bude věnována především 
lokálním nekomerčním systémům 
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produkce potravin, například městským 
zahrádkám.

Or. fr

Pozměňovací návrh 691
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělství a lesnictví jsou jedinečné 
systémy poskytující komerční produkty, 
avšak rovněž širší veřejné statky pro 
společnost (včetně zemědělského a 
rekreačního významu) a důležité 
ekologické služby, jako je zajištění 
biologické rozmanitosti v daném místě, 
opylování, regulace vodních zdrojů, 
krajina, snižování eroze a sekvestrace 
uhlíku / snižování emisí skleníkových 
plynů. Výzkumné činností podpoří 
poskytování těchto veřejných statků a 
služeb zajištěním řešení v oblasti řízení, 
nástrojů na podporu rozhodování a k 
posouzení jejich netržní hodnoty. K 
zvláštním záležitostem, jimž bude 
věnována pozornost, patří určení 
zemědělských/lesnických systémů a 
charakteru krajiny, které pravděpodobně 
dosáhnou těchto cílů. Posuny v aktivním 
řízení zemědělských systémů (včetně 
používání technologií a změny postupů) 
povedou k dalšímu snižování emisí 
skleníkových plynů a ke zvýšení 
schopnosti zemědělství přizpůsobit se 
nepříznivým účinkům změny klimatu.

Zemědělství a lesnictví jsou jedinečné 
systémy poskytující komerční produkty, 
avšak rovněž širší veřejné statky pro 
společnost (včetně zemědělského a 
rekreačního významu) a důležité 
ekologické služby, jako je zajištění 
biologické rozmanitosti v daném místě, 
opylování, uchovávání vody a regulace 
vodních zdrojů, krajina, snižování eroze a 
sekvestrace uhlíku / snižování emisí 
skleníkových plynů. Výzkumné činností 
podpoří poskytování těchto veřejných 
statků a služeb zajištěním řešení v oblasti 
řízení, nástrojů na podporu rozhodování a k 
posouzení jejich netržní hodnoty. K 
zvláštním záležitostem, jimž bude 
věnována pozornost, patří určení 
zemědělských/lesnických systémů a 
charakteru krajiny, které pravděpodobně 
dosáhnou těchto cílů. Posuny v aktivním 
řízení zemědělských systémů (včetně 
používání technologií a změny postupů) 
povedou k dalšímu snižování emisí 
skleníkových plynů a ke zvýšení 
schopnosti zemědělství přizpůsobit se 
nepříznivým účinkům změny klimatu.
Proto je rovněž třeba integrovaná správa 
vodních zdrojů a alternativní vodní zdroje 
(např. vyčištěné odpadní vody) pro účely 
zavlažování (v zemědělství, krajinářství a 
lesnictví), obnovy/obohacování životního 
prostředí, boje proti lesním požárům, 
rekreace a zásobování veřejnosti vodou.
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Or. en

Pozměňovací návrh 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělství a lesnictví jsou jedinečné 
systémy poskytující komerční produkty, 
avšak rovněž širší veřejné statky pro 
společnost (včetně zemědělského a 
rekreačního významu) a důležité 
ekologické služby, jako je zajištění 
biologické rozmanitosti v daném místě, 
opylování, regulace vodních zdrojů,
krajina, snižování eroze a sekvestrace
uhlíku / snižování emisí skleníkových 
plynů. Výzkumné činností podpoří 
poskytování těchto veřejných statků a 
služeb zajištěním řešení v oblasti řízení, 
nástrojů na podporu rozhodování a k 
posouzení jejich netržní hodnoty. K 
zvláštním záležitostem, jimž bude 
věnována pozornost, patří určení 
zemědělských/lesnických systémů a 
charakteru krajiny, které pravděpodobně 
dosáhnou těchto cílů. Posuny v aktivním 
řízení zemědělských systémů (včetně
používání technologií a změny postupů) 
povedou k dalšímu snižování emisí 
skleníkových plynů a ke zvýšení 
schopnosti zemědělství přizpůsobit se 
nepříznivým účinkům změny klimatu.

Zemědělství a lesnictví jsou jedinečné 
systémy poskytující komerční produkty,
avšak rovněž širší veřejné statky pro 
společnost (včetně zemědělského a 
rekreačního významu) a důležité 
ekologické služby, jako je zajištění 
biologické rozmanitosti v daném místě, 
opylování, regulace vodních zdrojů a
krajina, a v oblastech souvisejících s erozí, 
suchem a sekvestrací uhlíku / snižováním
emisí skleníkových plynů. Výzkumné 
činností podpoří poskytování těchto 
veřejných statků a služeb zajištěním řešení 
v oblasti řízení, nástrojů na podporu 
rozhodování a k posouzení jejich netržní 
hodnoty. K zvláštním záležitostem, jimž 
bude věnována pozornost, patří určení 
zemědělských/lesnických systémů a 
charakteru krajiny, které pravděpodobně 
dosáhnou těchto cílů. Posuny v aktivním 
řízení zemědělských systémů (včetně 
používání technologií a změny postupů) 
povedou k dalšímu snižování emisí 
skleníkových plynů a ke zvýšení 
schopnosti zemědělství přizpůsobit se 
nepříznivým účinkům změny klimatu.

Or. es

Pozměňovací návrh 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.3 – odst. 1



AM\907980CS.doc 77/122 PE492.814v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou mobilizovány možnosti rozvoje 
venkovských komunit posílením jejich 
kapacity v oblasti prvovýroby a 
poskytování ekosystémových služeb a 
rovněž otevřením možností produkce 
nových a diverzifikovaných produktů 
(potraviny, krmiva, materiály, energie), 
které uspokojují rostoucí poptávku po 
systémech krátkých dodavatelských 
řetězců s nízkými emisemi uhlíku. K 
zajištění soudržnosti venkovských oblastí a 
k zamezení hospodářské a sociální 
marginalizace, na podporu diverzifikace 
ekonomických činností (včetně odvětví 
služeb), k zajištění náležitých vztahů mezi 
venkovskými a městskými oblastmi, jakož 
i k usnadnění výměny poznatků, 
demonstrací, inovací a šíření informací a 
na podporu participačního hospodaření se 
zdroji je zapotřebí sociálně-ekonomický 
výzkum spolu s rozvojem nových koncepcí 
a institucionálních inovací. Je rovněž nutné 
hledat možnosti přeměny veřejných statků 
ve venkovských oblastech na 
místní/regionální sociálně-ekonomické 
výhody. Potřeby v oblasti inovací 
stanovené na regionální a místní úrovni 
budou doplněny průřezovými 
výzkumnými činnostmi na meziregionální 
a evropské úrovni. Poskytnutím potřebných 
analytických nástrojů, ukazatelů, modelů a 
činností orientovaných do budoucnosti 
podpoří výzkumné projekty tvůrce politik a 
ostatní subjekty při provádění, 
monitorování a hodnocení příslušných 
strategií, politik a právních předpisů, nejen 
pro venkovské oblasti, nýbrž pro celé 
biohospodářství. Jsou zapotřebí rovněž 
nástroje a údaje, které umožní náležitě 
posoudit možný kompromis mezi různými 
druhy využívání zdrojů (půda, voda a další 
vstupy) a produkty biohospodářství.
Pozornost bude věnována sociálně-
ekonomickému a srovnávacímu posouzení 
zemědělských/lesnických systémů a jejich 

K zajištění soudržnosti venkovských 
oblastí a k zamezení hospodářské a sociální 
marginalizace, na podporu diverzifikace 
ekonomických činností (včetně odvětví 
služeb), k zajištění náležitých vztahů mezi 
venkovskými a městskými oblastmi, jakož 
i k usnadnění výměny poznatků, 
demonstrací, inovací a šíření informací a 
na podporu participačního hospodaření se 
zdroji je zapotřebí sociálně-ekonomický 
výzkum spolu s rozvojem nových koncepcí 
a institucionálních inovací. Je rovněž nutné 
hledat možnosti přeměny veřejných statků 
ve venkovských oblastech na 
místní/regionální a evropské sociálně-
ekonomické výhody. Například doplněním 
místních činností průřezovými 
výzkumnými činnostmi na meziregionální 
a evropské úrovni. Poskytnutím potřebných 
analytických nástrojů, ukazatelů, modelů a 
činností orientovaných do budoucnosti 
podpoří výzkumné projekty tvůrce politik a 
ostatní subjekty při provádění, 
monitorování a hodnocení příslušných 
strategií, politik a právních předpisů, nejen 
pro venkovské oblasti, nýbrž pro celé 
biohospodářství. Bude nezbytné, aby byla 
zavedena účinná nařízení uzpůsobená pro 
daný účel a zlepšeno hodnocení účinků
nařízení a nákladů spojených 
s dodržováním předpisů pro zemědělský 
průmysl a pro zemědělce. Jsou zapotřebí 
rovněž nástroje a údaje, které umožní 
náležitě posoudit možný kompromis mezi 
různými druhy využívání zdrojů (půda, 
voda a další vstupy) a produkty 
biohospodářství.
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udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou mobilizovány možnosti rozvoje 
venkovských komunit posílením jejich 
kapacity v oblasti prvovýroby a 
poskytování ekosystémových služeb a 
rovněž otevřením možností produkce 
nových a diverzifikovaných produktů 
(potraviny, krmiva, materiály, energie), 
které uspokojují rostoucí poptávku po 
systémech krátkých dodavatelských 
řetězců s nízkými emisemi uhlíku. K 
zajištění soudržnosti venkovských oblastí a 
k zamezení hospodářské a sociální
marginalizace, na podporu diverzifikace 
ekonomických činností (včetně odvětví 
služeb), k zajištění náležitých vztahů mezi 
venkovskými a městskými oblastmi, jakož 
i k usnadnění výměny poznatků, 
demonstrací, inovací a šíření informací a 
na podporu participačního hospodaření se 
zdroji je zapotřebí sociálně-ekonomický 
výzkum spolu s rozvojem nových koncepcí 
a institucionálních inovací. Je rovněž nutné 
hledat možnosti přeměny veřejných statků 
ve venkovských oblastech na 
místní/regionální sociálně-ekonomické 
výhody. Potřeby v oblasti inovací 
stanovené na regionální a místní úrovni 
budou doplněny průřezovými výzkumnými 
činnostmi na meziregionální a evropské 
úrovni. Poskytnutím potřebných 
analytických nástrojů, ukazatelů, modelů a 
činností orientovaných do budoucnosti 
podpoří výzkumné projekty tvůrce politik a 
ostatní subjekty při provádění, 

Budou mobilizovány možnosti rozvoje 
venkovských komunit posílením jejich 
kapacity v oblasti prvovýroby a 
poskytování ekosystémových služeb a 
rovněž otevřením možností produkce 
nových a diverzifikovaných produktů 
(potraviny, krmiva, materiály, energie), 
které uspokojují rostoucí poptávku po 
systémech krátkých dodavatelských 
řetězců s nízkými emisemi uhlíku. K 
zajištění soudržnosti venkovských oblastí a 
k zamezení hospodářské a sociální 
marginalizace, na podporu diverzifikace 
ekonomických činností (včetně odvětví 
služeb), k zajištění náležitých vztahů mezi 
venkovskými a městskými oblastmi, jakož 
i k usnadnění výměny poznatků, 
demonstrací, inovací a šíření informací a 
na podporu participačního hospodaření se 
zdroji je zapotřebí sociálně-ekonomický 
výzkum spolu s rozvojem nových koncepcí 
a institucionálních inovací. Je rovněž nutné 
hledat možnosti přeměny veřejných statků 
ve venkovských oblastech na 
místní/regionální sociálně-ekonomické 
výhody. Potřeby v oblasti inovací 
stanovené na regionální a místní úrovni 
budou doplněny průřezovými výzkumnými 
činnostmi na meziregionální a evropské 
úrovni. Poskytnutím potřebných 
analytických nástrojů, ukazatelů, modelů a 
činností orientovaných do budoucnosti 
podpoří výzkumné projekty tvůrce politik a 
ostatní subjekty při provádění, 
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monitorování a hodnocení příslušných 
strategií, politik a právních předpisů, nejen 
pro venkovské oblasti, nýbrž pro celé 
biohospodářství. Jsou zapotřebí rovněž 
nástroje a údaje, které umožní náležitě 
posoudit možný kompromis mezi různými 
druhy využívání zdrojů (půda, voda a další 
vstupy) a produkty biohospodářství. 
Pozornost bude věnována sociálně-
ekonomickému a srovnávacímu posouzení 
zemědělských/lesnických systémů a jejich 
udržitelnosti.

monitorování a hodnocení příslušných 
strategií, politik a právních předpisů, nejen 
pro venkovské oblasti, nýbrž pro celé 
biohospodářství. Jsou zapotřebí rovněž 
nástroje a údaje, které umožní náležitě 
posoudit možný kompromis mezi různými 
druhy využívání zdrojů (půda, voda a další 
vstupy) a produkty biohospodářství. 
Pozornost bude věnována sociálně-
ekonomickému a srovnávacímu posouzení 
zemědělských/lesnických systémů a jejich 
udržitelnosti. Zohledněna budou kritéria 
pro transparentní postupy používané při 
hodnocení potřebnosti a přijatelnosti 
nových technologií i zájmy občanské 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 
služeb, bez ohledu na to, zda se jedná o 
konveční nebo ekologické zemědělství, a to 
od prvovýroby po spotřebu. Tento přístup 
přispěje k a) zabezpečení a zajištění 
potravin pro všechny Evropany a vymýcení 
hladu na světě, b) snížení zátěže spojené s 

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 
služeb, bez ohledu na to, zda se jedná o 
konvenční nebo ekologické zemědělství, a 
to od prvovýroby po spotřebu. 
Konkurenceschopnost lze definovat na 
různých úrovních, přičemž cílem je 
vytvořit systémy, které zemědělcům 
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nemocemi souvisejícími s potravinami a 
stravou, a to propagováním přechodu na 
zdravou a udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů a inovacemi v potravinářském 
průmyslu, c) snížení spotřeby vody a 
energie při zpracovávání potravin, jejich 
přepravě a distribuci a d) snížení množství 
potravinového odpadu o 50 % do 
roku 2030.

umožní obstát v konkurenci na místní 
a regionální úrovni. Unijní strategie by 
měla být soudržná, aby úsilí o zajištění 
konkurenceschopnosti na světovém trhu 
nebylo v rozporu se snahami Unie o 
vytvoření živých místních ekonomik 
a krátkých řetězců výroby a dodávek 
potravin a s jejich financováním 
z unijních prostředků. Je vhodné 
důkladně posoudit negativní externality 
výrobních systémů náročných na vstupy, 
dříve považovaných za 
„konkurenceschopné“ a „produktivní“, a 
do pojetí „cenově dostupných“ potravin 
promítnout také náklady daňových 
poplatníků a veřejných rozpočtů vznikající 
v důsledku dopadů na životní prostředí a 
veřejné zdraví. Tento přístup přispěje 
k a) zabezpečení a zajištění potravin pro 
všechny Evropany a vymýcení hladu na 
světě, b) snížení zátěže spojené s 
nemocemi souvisejícími s potravinami a 
stravou, a to propagováním přechodu na 
zdravou a udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů a inovacemi v potravinářském 
průmyslu, c) snížení spotřeby vody a 
energie při zpracovávání potravin, jejich 
přepravě a distribuci, d) snížení množství 
potravinového odpadu o 50 % do 
roku 2030 a e) poskytování široké palety 
zdravých, autentických, velmi kvalitních 
a bezpečných potravin pro všechny. Dále 
je třeba se zaměřit na přání spotřebitelů a 
konkurenceschopné metody zpracování 
potravin, které využívají méně zdrojů a 
doplňkových látek a vytvářejí méně 
vedlejších produktů a skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 
služeb, bez ohledu na to, zda se jedná o 
konveční nebo ekologické zemědělství, a to 
od prvovýroby po spotřebu. Tento přístup 
přispěje k a) zabezpečení a zajištění 
potravin pro všechny Evropany a vymýcení 
hladu na světě, b) snížení zátěže spojené s 
nemocemi souvisejícími s potravinami a 
stravou, a to propagováním přechodu na 
zdravou a udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů a inovacemi v potravinářském 
průmyslu, c) snížení spotřeby vody a 
energie při zpracovávání potravin, jejich 
přepravě a distribuci a d) snížení množství 
potravinového odpadu o 50 % do 
roku 2030.

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 
služeb, bez ohledu na to, zda se jedná o 
konvenční nebo ekologické zemědělství, a 
to od prvovýroby po spotřebu. Tento 
přístup přispěje k a) zabezpečení a zajištění 
potravin pro všechny Evropany a vymýcení 
hladu na světě, b) snížení zátěže spojené s 
nemocemi souvisejícími s potravinami a 
stravou, a to propagováním přechodu na 
zdravou a udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů a inovacemi v potravinářském 
průmyslu, c) snížení spotřeby vody a 
energie při zpracovávání potravin, jejich 
přepravě a distribuci, d) snížení množství 
potravinového odpadu o 50 % do 
roku 2030 a e) výzkumná činnost se 
zaměří také na poskytování široké palety 
zdravých, autentických, velmi kvalitních 
a bezpečných potravin pro všechny.

Or. en

Pozměňovací návrh 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
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dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 
služeb, bez ohledu na to, zda se jedná o 
konveční nebo ekologické zemědělství, a to 
od prvovýroby po spotřebu. Tento přístup 
přispěje k a) zabezpečení a zajištění 
potravin pro všechny Evropany a vymýcení 
hladu na světě, b) snížení zátěže spojené s
nemocemi souvisejícími s potravinami a 
stravou, a to propagováním přechodu na 
zdravou a udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů a inovacemi v potravinářském 
průmyslu, c) snížení spotřeby vody a 
energie při zpracovávání potravin, jejich 
přepravě a distribuci a d) snížení množství 
potravinového odpadu o 50 % do 
roku 2030.

dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 
služeb, bez ohledu na to, zda se jedná o 
konvenční nebo ekologické, u všech druhů 
zemědělství a výrobků, a to od prvovýroby 
po spotřebu. Tento přístup přispěje 
k a) zabezpečení a zajištění potravin pro 
všechny Evropany a vymýcení hladu na 
světě, b) snížení zátěže spojené s 
nemocemi souvisejícími s potravinami a 
stravou, a to propagováním přechodu na 
zdravou a udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů a inovacemi v zemědělském a
potravinářském průmyslu, c) snížení 
spotřeby vody a energie při zpracovávání 
potravin, jejich přepravě a distribuci a 
d) snížení množství potravinového odpadu 
o 50 % do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
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průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 
služeb, bez ohledu na to, zda se jedná o 
konveční nebo ekologické zemědělství, a to 
od prvovýroby po spotřebu. Tento přístup 
přispěje k a) zabezpečení a zajištění 
potravin pro všechny Evropany a vymýcení 
hladu na světě, b) snížení zátěže spojené s 
nemocemi souvisejícími s potravinami a 
stravou, a to propagováním přechodu na 
zdravou a udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů a inovacemi v potravinářském 
průmyslu, c) snížení spotřeby vody a 
energie při zpracovávání potravin, jejich 
přepravě a distribuci a d) snížení množství 
potravinového odpadu o 50 % do 
roku 2030.

průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 
služeb, bez ohledu na to, zda se jedná o 
konvenční, udržitelně intenzivní nebo 
ekologické zemědělství, a to od 
prvovýroby po spotřebu. Tento přístup 
přispěje k a) zabezpečení a zajištění 
potravin pro všechny Evropany a vymýcení 
hladu na světě, b) snížení zátěže spojené s 
nemocemi souvisejícími s potravinami a 
stravou, a to propagováním přechodu na 
zdravou a udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů a inovacemi v zemědělském 
potravinářském průmyslu, c) snížení 
spotřeby vody a energie při zpracovávání 
potravin, jejich přepravě a distribuci a 
d) snížení množství potravinového odpadu 
o 50 % do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 
služeb, bez ohledu na to, zda se jedná o 
konveční nebo ekologické zemědělství, a to 
od prvovýroby po spotřebu. Tento přístup 
přispěje k a) zabezpečení a zajištění 

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 
služeb, bez ohledu na to, zda se jedná o 
konvenční nebo ekologické zemědělství, a 
to od prvovýroby po spotřebu. Tento 
přístup přispěje k a) zabezpečení a zajištění 
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potravin pro všechny Evropany a vymýcení 
hladu na světě, b) snížení zátěže spojené s 
nemocemi souvisejícími s potravinami a
stravou, a to propagováním přechodu na 
zdravou a udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů a inovacemi v potravinářském 
průmyslu, c) snížení spotřeby vody a 
energie při zpracovávání potravin, jejich 
přepravě a distribuci a d) snížení množství 
potravinového odpadu o 50 % do 
roku 2030.

potravin pro všechny Evropany a vymýcení 
hladu na světě, b) snížení zátěže spojené s 
nemocemi souvisejícími s potravinami, 
stravou a obezitou (u dětí i dospělých), a to 
propagováním přechodu na zdravou a 
udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů a inovacemi v potravinářském 
průmyslu, c) snížení spotřeby vody a 
energie při zpracovávání potravin, jejich 
přepravě a distribuci a d) snížení množství 
potravinového odpadu o 50 % do 
roku 2030.

Or. es

Pozměňovací návrh 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 
služeb, bez ohledu na to, zda se jedná o 
konveční nebo ekologické zemědělství, a 
to od prvovýroby po spotřebu. Tento 
přístup přispěje k a) zabezpečení a zajištění 
potravin pro všechny Evropany a vymýcení 
hladu na světě, b) snížení zátěže spojené s 
nemocemi souvisejícími s potravinami a 
stravou, a to propagováním přechodu na 
zdravou a udržitelnou stravu vzděláváním 
spotřebitelů a inovacemi v potravinářském 
průmyslu, c) snížení spotřeby vody a 
energie při zpracovávání potravin, jejich 
přepravě a distribuci a d) snížení množství 

Je třeba se zabývat potřebami spotřebitelů, 
pokud jde o bezpečné, zdravé a cenově 
dostupné potraviny, a současně uvážit 
dopady chování v oblasti spotřeby potravin 
a výroby potravin a krmiv na lidské zdraví 
a celkový ekosystém. Pozornost se 
soustředí na bezpečnost a zajišťování 
potravin a krmiv, konkurenceschopnost 
evropského zemědělsko-potravinářského 
průmyslu a udržitelnost výroby a dodávek 
potravin se zahrnutím celého 
potravinového řetězce a souvisejících 
služeb u všech druhů zemědělství a 
výrobků, a to od prvovýroby po spotřebu. 
Tento přístup přispěje k a) zabezpečení a 
zajištění potravin pro všechny Evropany a 
vymýcení hladu na světě, b) snížení zátěže 
spojené s nemocemi souvisejícími s 
potravinami a stravou, a to propagováním 
přechodu na zdravou a udržitelnou stravu 
vzděláváním spotřebitelů a inovacemi 
v zemědělském a potravinářském 
průmyslu, c) snížení spotřeby vody a 
energie při zpracovávání potravin, jejich 
přepravě a distribuci a d) omezení plýtvání 
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potravinového odpadu o 50 % do 
roku 2030.

potravinami o 50 % do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumná činnost se měla zaměřit také 
na poskytování široké palety zdravých, 
autentických, vysoce kvalitních 
a bezpečných potravin pro všechny. Dále 
je třeba se zaměřit na přání spotřebitelů a 
konkurenceschopné metody zpracování 
potravin, které využívají menší množství 
zdrojů a doplňkových látek a vytvářejí 
méně vedlejších produktů a skleníkových 
plynů.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí uznat výrobu potravin za jeden z důležitých faktorů ovlivňujících zdraví.

Pozměňovací návrh 702
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pozornost bude věnována preferencím, 
postojům, potřebám, chování, životnímu 
stylu a vzdělávání spotřebitelů a zlepší se 
komunikace mezi spotřebiteli a 
výzkumnými pracovníky v oblasti 

Pozornost bude věnována preferencím, 
postojům, potřebám, chování, životnímu 
stylu a vzdělávání spotřebitelů a zlepší se 
komunikace mezi spotřebiteli a 
výzkumnými pracovníky v oblasti 



PE492.814v01-00 86/122 AM\907980CS.doc

CS

potravinového řetězce a provozovateli s 
cílem zlepšit informovaná rozhodnutí, 
udržitelnou spotřebu a jejich dopady na 
výrobu, růst podporující začlenění a kvalitu 
života, zejména u zranitelných skupin. 
Sociální inovace budou reagovat na 
společenské výzvy a inovativní modely a 
metody v oblasti spotřebitelské vědy 
poskytnou srovnatelné údaje a položí 
základ pro reakce na politické potřeby 
Unie.

potravinového řetězce a provozovateli s 
cílem zlepšit informovaná a promyšlená 
rozhodnutí, udržitelnou spotřebu a jejich 
dopady na výrobu, růst podporující 
začlenění a kvalitu života, zejména u 
zranitelných skupin. Sociální inovace 
budou reagovat na společenské výzvy a 
inovativní modely a metody v oblasti 
spotřebitelské vědy poskytnou srovnatelné 
údaje a položí základ pro reakce na 
politické potřeby Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pozornost se zaměří na výživové potřeby a 
dopad potravin na fyziologické funkce, 
fyzickou a duševní výkonnost a rovněž na 
souvislosti mezi stravou, stárnutím, 
chronickými nemocemi a poruchami a 
způsobem stravování. Budou určena řešení 
a inovace v oblasti stravování, které 
povedou k zlepšení zdraví a životních 
podmínek. V celém dodavatelském řetězci 
potravin a pitné vody, od výroby a 
skladování po zpracování, balení, 
distribuci, zásobování a přípravu doma, se 
bude posuzovat, monitorovat, kontrolovat a 
zpětně sledovat chemická a mikrobiální 
kontaminace potravin a krmiv, rizika a 
expozice. Inovace v oblasti bezpečnosti 
potravin, lepší nástroje k informování o 
rizicích a lepší normy bezpečnosti potravin 
povedou k větší důvěře spotřebitelů a jejich 
ochraně v Evropě. Lepší normy 
bezpečnosti potravin v celosvětovém 
měřítku pomohou rovněž posílit 
konkurenceschopnost evropského 

Pozornost se zaměří na výživové potřeby a 
dopad potravin na fyziologické funkce, 
fyzickou a duševní výkonnost a rovněž na 
souvislosti mezi stravou, stárnutím, 
chronickými nemocemi a poruchami a 
způsobem stravování. Nabídka kvalitní a 
zdravé výživy se zvýší zkoumáním a 
zlepšováním složek důležitých pro zdraví 
obsažených v rostlinách (např. 
sekundárních metabolitů) a zdravotního 
stavu pěstovaných rostlin. Budou určena 
řešení a inovace v oblasti stravování, které 
povedou k zlepšení zdraví a životních 
podmínek. V celém dodavatelském řetězci 
potravin a pitné vody, od výroby a 
skladování po zpracování, balení, 
distribuci, zásobování a přípravu doma, se 
bude posuzovat, monitorovat, kontrolovat a 
zpětně sledovat chemická a mikrobiální 
kontaminace potravin a krmiv, rizika a 
expozice. Inovace v oblasti bezpečnosti 
potravin, lepší nástroje k informování o 
rizicích a lepší normy bezpečnosti potravin 
povedou k větší důvěře spotřebitelů a jejich 
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potravinářského průmyslu. ochraně v Evropě. Lepší normy 
bezpečnosti potravin v celosvětovém 
měřítku pomohou rovněž posílit 
konkurenceschopnost evropského 
potravinářského průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve všech fázích výrobního řetězce potravin 
a krmiv, včetně navrhování, zpracování, 
balení potravin, kontroly procesu, 
snižování odpadů, zhodnocení vedlejších 
produktů a bezpečného využívání nebo 
odstranění vedlejších produktů živočišného 
původu, bude pozornost věnována nutnosti 
zajistit, aby se potravinářský a krmivářský 
průmysl vypořádal se sociálními změnami, 
změnami životního prostředí, změnou 
klimatu a hospodářskými změnami od 
místní po celosvětovou úroveň. Budou 
vytvořeny inovativní a udržitelné procesy 
účinně využívající zdroje a 
diverzifikované, bezpečné, cenově 
dostupné a kvalitní výrobky. To posílí 
inovační potenciál evropského 
dodavatelského řetězce potravin, zvýší jeho 
konkurenceschopnost, zajistí hospodářský 
růst a zaměstnanost a umožní evropskému 
potravinářskému průmyslu přizpůsobit se 
změnám. K dalším aspektům, jimiž je 
nutno se zabývat, patří sledovatelnost, 
logistika a služby, sociálně-ekonomické 
faktory, odolnost potravinového řetězce 
vůči rizikům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem a omezení
negativních dopadů činností v rámci 
potravinového řetězce a měnícího se 

Jedině udržitelný systém výroby může být 
dlouhodobě konkurenceschopný. Ve 
všech fázích výrobního řetězce potravin a 
krmiv, včetně navrhování, zpracování, 
balení potravin, kontroly procesu, 
snižování odpadů, zhodnocení vedlejších 
produktů a bezpečného využívání nebo 
odstranění vedlejších produktů živočišného 
původu, bude pozornost věnována nutnosti 
zajistit, aby se potravinářský a krmivářský 
průmysl vypořádal se sociálními změnami, 
změnami životního prostředí, změnou 
klimatu a hospodářskými změnami od 
místní po celosvětovou úroveň. Budou 
vytvořeny inovativní a udržitelné procesy 
účinně využívající zdroje a 
diverzifikované, bezpečné, zdravé, cenově 
dostupné a kvalitní výrobky, 
s přihlédnutím k tomu, že koncept cenové 
dostupnosti by měl zahrnovat externality 
systému, včetně nákladů daňových 
poplatníků skrze výdaje na veřejné zdraví 
a dopady na životní prostředí. To posílí 
inovační potenciál evropského 
dodavatelského řetězce potravin, zvýší jeho 
konkurenceschopnost, zajistí hospodářský 
růst a zaměstnanost a umožní evropskému 
potravinářskému průmyslu přizpůsobit se 
změnám. K dalším aspektům, jimiž je 
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stravování a výrobních systémů na životní 
prostředí.

nutno se zabývat, patří sledovatelnost, 
logistika a služby, sociálně-ekonomické 
faktory, odolnost potravinového řetězce 
vůči rizikům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem a eliminace
negativních dopadů činností v rámci 
potravinového řetězce a měnícího se 
stravování a výrobních systémů na životní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pozornost se zaměří na výživové potřeby a 
dopad potravin na fyziologické funkce, 
fyzickou a duševní výkonnost a rovněž na 
souvislosti mezi stravou, stárnutím, 
chronickými nemocemi a poruchami a 
způsobem stravování. Budou určena řešení 
a inovace v oblasti stravování, které 
povedou k zlepšení zdraví a životních 
podmínek. V celém dodavatelském řetězci 
potravin a pitné vody, od výroby a 
skladování po zpracování, balení, 
distribuci, zásobování a přípravu doma, se 
bude posuzovat, monitorovat, kontrolovat a 
zpětně sledovat chemická a mikrobiální 
kontaminace potravin a krmiv, rizika a 
expozice. Inovace v oblasti bezpečnosti 
potravin, lepší nástroje k informování o 
rizicích a lepší normy bezpečnosti potravin 
povedou k větší důvěře spotřebitelů a jejich 
ochraně v Evropě. Lepší normy 
bezpečnosti potravin v celosvětovém 
měřítku pomohou rovněž posílit 
konkurenceschopnost evropského 
potravinářského průmyslu.

Pozornost se zaměří na výživové potřeby a 
dopad potravin na fyziologické funkce, 
fyzickou a duševní výkonnost a rovněž na 
souvislosti mezi stravou, stárnutím, 
chronickými nemocemi a poruchami a 
způsobem stravování. Nabídka kvalitní a 
zdravé výživy se zvýší zkoumáním a 
zlepšováním složek důležitých pro zdraví 
obsažených v rostlinách (např. 
sekundárních metabolitů) a zdravotního 
stavu pěstovaných rostlin. Budou určena 
řešení a inovace v oblasti stravování, které 
povedou k zlepšení zdraví a životních 
podmínek. V celém dodavatelském řetězci 
potravin a pitné vody, od výroby a 
skladování po zpracování, balení, 
distribuci, zásobování a přípravu doma, se 
bude posuzovat, monitorovat, kontrolovat a 
zpětně sledovat chemická a mikrobiální 
kontaminace potravin a krmiv, rizika a 
expozice. Inovace v oblasti bezpečnosti 
potravin, lepší nástroje k informování o 
rizicích a lepší normy bezpečnosti potravin 
povedou k větší důvěře spotřebitelů a jejich 



AM\907980CS.doc 89/122 PE492.814v01-00

CS

ochraně v Evropě. Lepší normy 
bezpečnosti potravin v celosvětovém 
měřítku pomohou rovněž posílit 
konkurenceschopnost evropského 
potravinářského průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2.3. Udržitelný a konkurenceschopný 
zemědělsko-potravinářský průmysl

2.2.3. Udržitelný, cenově dostupný a 
konkurenceschopný zemědělsko-
potravinářský průmysl

Or. en

Pozměňovací návrh 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve všech fázích výrobního řetězce potravin 
a krmiv, včetně navrhování, zpracování, 
balení potravin, kontroly procesu, 
snižování odpadů, zhodnocení vedlejších 
produktů a bezpečného využívání nebo 
odstranění vedlejších produktů živočišného 
původu, bude pozornost věnována nutnosti 
zajistit, aby se potravinářský a krmivářský 
průmysl vypořádal se sociálními změnami, 
změnami životního prostředí, změnou 
klimatu a hospodářskými změnami od 
místní po celosvětovou úroveň. Budou 
vytvořeny inovativní a udržitelné procesy 
účinně využívající zdroje a 

Ve všech fázích výrobního řetězce potravin 
a krmiv, včetně zemědělské produkce,
navrhování, zpracování, balení potravin, 
kontroly procesu, snižování odpadů, 
zhodnocení vedlejších produktů a 
bezpečného využívání nebo odstranění 
vedlejších produktů živočišného původu, 
bude pozornost věnována nutnosti zajistit, 
aby se potravinářský a krmivářský průmysl
vypořádal se sociálními změnami, 
změnami životního prostředí, změnou 
klimatu a hospodářskými změnami od 
místní po celosvětovou úroveň. Budou 
vytvořeny inovativní a udržitelné procesy 
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diverzifikované, bezpečné, cenově 
dostupné a kvalitní výrobky. To posílí 
inovační potenciál evropského 
dodavatelského řetězce potravin, zvýší jeho 
konkurenceschopnost, zajistí hospodářský 
růst a zaměstnanost a umožní evropskému 
potravinářskému průmyslu přizpůsobit se 
změnám. K dalším aspektům, jimiž je 
nutno se zabývat, patří sledovatelnost, 
logistika a služby, sociálně-ekonomické 
faktory, odolnost potravinového řetězce 
vůči rizikům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem a omezení 
negativních dopadů činností v rámci 
potravinového řetězce a měnícího se 
stravování a výrobních systémů na životní 
prostředí.

účinně využívající zdroje a 
diverzifikované, bezpečné, cenově 
dostupné a kvalitní výrobky. To posílí 
inovační potenciál evropského 
dodavatelského řetězce potravin, zvýší jeho 
konkurenceschopnost, zajistí hospodářský 
růst a zaměstnanost a umožní evropskému 
potravinářskému průmyslu přizpůsobit se 
změnám. K dalším aspektům, jimiž je 
nutno se zabývat, patří sledovatelnost, 
logistika a služby, sociálně-ekonomické 
faktory, odolnost potravinového řetězce 
vůči rizikům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem a omezení 
negativních dopadů činností v rámci 
potravinového řetězce a měnícího se 
stravování a výrobních systémů na životní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve všech fázích výrobního řetězce potravin 
a krmiv, včetně navrhování, zpracování, 
balení potravin, kontroly procesu, 
snižování odpadů, zhodnocení vedlejších 
produktů a bezpečného využívání nebo 
odstranění vedlejších produktů živočišného 
původu, bude pozornost věnována nutnosti 
zajistit, aby se potravinářský a krmivářský 
průmysl vypořádal se sociálními změnami, 
změnami životního prostředí, změnou 
klimatu a hospodářskými změnami od 
místní po celosvětovou úroveň. Budou 
vytvořeny inovativní a udržitelné procesy 
účinně využívající zdroje a 
diverzifikované, bezpečné, cenově 
dostupné a kvalitní výrobky. To posílí 
inovační potenciál evropského 

Ve všech fázích výrobního řetězce potravin 
a krmiv, včetně zemědělské produkce,
navrhování, zpracování, balení potravin, 
kontroly procesu, snižování odpadů, 
zhodnocení vedlejších produktů a 
bezpečného využívání nebo odstranění 
vedlejších produktů živočišného původu, 
bude pozornost věnována nutnosti zajistit, 
aby se potravinářský a krmivářský průmysl 
vypořádal se sociálními změnami, 
změnami životního prostředí, změnou 
klimatu a hospodářskými změnami od 
místní po celosvětovou úroveň. Budou 
vytvořeny inovativní a udržitelné procesy 
účinně využívající zdroje a 
diverzifikované, bezpečné, cenově 
dostupné a kvalitní výrobky. To posílí 
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dodavatelského řetězce potravin, zvýší jeho 
konkurenceschopnost, zajistí hospodářský 
růst a zaměstnanost a umožní evropskému 
potravinářskému průmyslu přizpůsobit se 
změnám. K dalším aspektům, jimiž je 
nutno se zabývat, patří sledovatelnost, 
logistika a služby, sociálně-ekonomické 
faktory, odolnost potravinového řetězce 
vůči rizikům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem a omezení 
negativních dopadů činností v rámci 
potravinového řetězce a měnícího se 
stravování a výrobních systémů na životní 
prostředí.

inovační potenciál evropského 
dodavatelského řetězce potravin, zvýší jeho 
konkurenceschopnost, zajistí hospodářský 
růst a zaměstnanost a umožní evropskému 
potravinářskému průmyslu přizpůsobit se 
změnám. K dalším aspektům, jimiž je 
nutno se zabývat, patří sledovatelnost, 
logistika a služby, sociálně-ekonomické 
faktory, odolnost potravinového řetězce 
vůči rizikům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem a omezení 
negativních dopadů činností v rámci 
potravinového řetězce a měnícího se 
stravování a výrobních systémů na životní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve všech fázích výrobního řetězce potravin 
a krmiv, včetně navrhování, zpracování, 
balení potravin, kontroly procesu, 
snižování odpadů, zhodnocení vedlejších 
produktů a bezpečného využívání nebo 
odstranění vedlejších produktů živočišného 
původu, bude pozornost věnována nutnosti 
zajistit, aby se potravinářský a krmivářský 
průmysl vypořádal se sociálními změnami, 
změnami životního prostředí, změnou 
klimatu a hospodářskými změnami od 
místní po celosvětovou úroveň. Budou 
vytvořeny inovativní a udržitelné procesy 
účinně využívající zdroje a 
diverzifikované, bezpečné, cenově 
dostupné a kvalitní výrobky. To posílí 
inovační potenciál evropského 
dodavatelského řetězce potravin, zvýší jeho 
konkurenceschopnost, zajistí hospodářský 
růst a zaměstnanost a umožní evropskému 

Ve všech fázích výrobního řetězce potravin 
a krmiv, včetně zemědělské produkce,
navrhování, zpracování, balení potravin, 
kontroly procesu, snižování odpadů, 
zhodnocení vedlejších produktů a 
bezpečného využívání nebo odstranění 
vedlejších produktů živočišného původu, 
bude pozornost věnována nutnosti zajistit, 
aby se potravinářský a krmivářský průmysl 
vypořádal se sociálními změnami, 
změnami životního prostředí, změnou 
klimatu a hospodářskými změnami od 
místní po celosvětovou úroveň. Budou 
vytvořeny inovativní a udržitelné procesy 
účinně využívající zdroje a 
diverzifikované, bezpečné, cenově 
dostupné a kvalitní výrobky. To posílí 
inovační potenciál evropského 
dodavatelského řetězce potravin, zvýší jeho 
konkurenceschopnost, zajistí hospodářský 
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potravinářskému průmyslu přizpůsobit se 
změnám. K dalším aspektům, jimiž je 
nutno se zabývat, patří sledovatelnost, 
logistika a služby, sociálně-ekonomické 
faktory, odolnost potravinového řetězce 
vůči rizikům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem a omezení 
negativních dopadů činností v rámci 
potravinového řetězce a měnícího se 
stravování a výrobních systémů na životní 
prostředí.

růst a zaměstnanost a umožní evropskému 
potravinářskému průmyslu přizpůsobit se 
změnám. K dalším aspektům, jimiž je 
nutno se zabývat, patří sledovatelnost, 
logistika a služby, sociálně-ekonomické 
faktory, odolnost potravinového řetězce 
vůči rizikům souvisejícím s životním 
prostředím a klimatem a omezení 
negativních dopadů činností v rámci 
potravinového řetězce a měnícího se 
stravování a výrobních systémů na životní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2.3a. Biotechnologie používané v 
zemědělství
Získávání potravinářských výrobků 
s vysokou přidanou hodnotou pomocí 
klasických a nových biotechnologických 
nástrojů (funkční potraviny, účinnější 
plodiny) a vývoj alternativních technologií 
ke GMO. Biotechnologie používané 
v potravinářství a zemědělství („zelené“) 
také představují významnou hnací sílu pro 
velice důležitý sektor Unie. Rostlinné 
biotechnologie se mimo jiné používají ke 
zvýšení výnosů plodin, vytvoření jejich 
odolnosti vůči biotickému a abiotickému 
stresu, zlepšení organoleptických 
vlastností potravin a vývoji zdravějších 
potravin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3. Uvolnění potenciálu živých vodních 
zdrojů

2.3. Uvolnění potenciálu rybolovu, 
akvakultury a mořských biotechnologií

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jedním z hlavních znaků živých vodních 
zdrojů je to, že jsou obnovitelné a jejich 
udržitelné využívání závisí na důkladném 
pochopení a vysoké míře kvality a 
produktivity vodních ekosystémů. 
Celkovým cílem je udržitelné využívání 
živých vodních zdrojů v zájmu dosažení co 
nejvyšších sociálních a hospodářských 
přínosů/výnosů z evropských oceánů a 
moří. To zahrnuje nutnost optimalizovat 
udržitelné přispívání rybolovu a 
akvakultury k zajišťování potravin v rámci 
světové ekonomiky a snížení silné 
závislosti Unie na dovozu mořských 
produktů (přibližně 60 % celkové spotřeby 
mořských produktů v Evropě závisí na 
dovozu a Unie je největším světovým 
dovozcem produktů rybolovu) a podporu 
mořských biotechnologií pro „modrý“ 
růst v oblasti paliv. V souladu se 
stávajícími politickými rámci podpoří 
výzkumné činnosti ekosystémový přístup k 
řízení a využívání přírodních zdrojů 
a „ekologizaci“ dotyčných odvětví.

Jedním z hlavních znaků živých vodních 
zdrojů je to, že jsou obnovitelné a jejich 
udržitelné využívání závisí na důkladném 
pochopení a vysoké míře kvality a 
dlouhodobé produktivity vodních 
ekosystémů. Celkovým cílem je udržitelné 
využívání živých vodních zdrojů v zájmu 
řešení sociálních potřeb, poskytnutí
hospodářských přínosů/výnosů z 
evropských oceánů a moří a zároveň 
ochrana biologické rozmanitosti, 
ekosystémových služeb a zachování 
zdrojové základny. To zahrnuje nutnost 
optimalizovat udržitelné přispívání 
rybolovu a akvakultury k zajišťování 
potravin v rámci světové ekonomiky a 
snížení silné závislosti Unie na dovozu 
mořských produktů (přibližně 60 % 
celkové spotřeby mořských produktů v 
Evropě závisí na dovozu a Unie je 
největším světovým dovozcem produktů 
rybolovu). Také to znamená ukončit 
nadměrný rybolov, aby se obnovily 
populace ryb tím, že se budou udržovat 
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nad úrovní, která zajistí maximální 
udržitelný přínos. V souladu se stávajícími 
politickými rámci podpoří výzkumné 
činnosti ekosystémový přístup k řízení a 
využívání přírodních zdrojů a 
„ekologizaci“ dotyčných odvětví
prostřednictvím aktivního zapojení 
rybářů, odborníků, občanské společnosti a 
jiných zúčastněných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.3 – bod 2.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nová společná rybářská politika, rámcová 
směrnice o strategii pro mořské prostředí 
a strategie Unie v oblasti biologické 
rozmanitosti vyžadují, aby byl evropský 
rybolov udržitelnější, 
konkurenceschopnější a šetrnější k 
životnímu prostředí. Posun směrem 
k ekosystémovému přístupu k řízení 
rybolovu bude vyžadovat důkladné 
pochopení mořských ekosystémů. Budou 
se rozvíjet nové poznatky, nástroje a 
modely s cílem zlepšit pochopení toho, co 
zajišťuje zdraví a produktivitu mořských 
ekosystémů, a posoudit, vyhodnotit 
a zmírnit dopad rybolovu na mořské 
ekosystémy (včetně hlubinných). Budou 
vypracovány nové strategie rybolovu, které 
společnosti poskytují služby a současně 
udržují mořské ekosystémy zdravé. Budou 
změřeny sociálně-ekonomické dopady 
jednotlivých možností řízení. Ověřeny 
budou rovněž dopady environmentálních 
změn a přizpůsobení se těmto změnám, 
včetně změny klimatu, spolu s novými 
nástroji řízení s cílem odstranit rizika 

Nová společná rybářská politika, rámcová 
směrnice o strategii pro mořské prostředí 
a strategie Unie v oblasti biologické 
rozmanitosti vyžadují, aby byl evropský 
rybolov udržitelnější, 
konkurenceschopnější a šetrnější k 
životnímu prostředí. V současnosti dochází 
k nadměrnému výlovu či vyčerpání 80 % 
rybí populace. Posun směrem k 
ekosystémovému přístupu k řízení 
rybolovu bude vyžadovat důkladné 
pochopení mořských ekosystémů a 
obnovení populací ryb tím, že se budou 
udržovat nad úrovní, která zajistí 
maximální udržitelný výnos. Budou se 
rozvíjet nové poznatky, nástroje a modely s 
cílem zlepšit pochopení toho, co zajišťuje 
zdraví a produktivitu mořských 
ekosystémů, a posoudit, vyhodnotit 
a zmírnit dopad rybolovu na mořské 
ekosystémy (včetně hlubinných). Budou 
vypracovány nové udržitelné strategie 
rybolovu, které společnosti poskytují 
služby a současně udržují mořské 
ekosystémy zdravé. Budou změřeny 
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a nejistoty. Činnosti podpoří výzkum 
týkající se biologie, genetiky a dynamiky 
populací ryb, úlohy hlavních druhů v
ekosystémech, rybářských činností a jejich 
monitorování, chování odvětví rybolovu 
a přizpůsobení se novým trhům, například 
udělování ekoznaček, a zapojení odvětví 
rybolovu do rozhodování. Pozornost se 
zaměří rovněž na společné využívání 
mořského prostoru spolu s ostatními 
činnostmi, zejména v pobřežní oblasti, a 
jeho sociálně-ekonomický dopad.

sociálně-ekonomické a ekologické dopady 
jednotlivých možností řízení. Ověřeny 
budou rovněž dopady environmentálních 
změn a přizpůsobení se těmto změnám, 
včetně změny klimatu, spolu s novými 
nástroji řízení s cílem odstranit rizika 
a nejistoty. Činnosti podpoří výzkum 
týkající se biologie, genetiky a dynamiky 
populací ryb, úlohy hlavních druhů v 
ekosystémech, rybářských činností a jejich 
monitorování, chování odvětví rybolovu 
a přizpůsobení se novým trhům, například 
udělování ekoznaček, a zapojení odvětví 
rybolovu do rozhodování. Pozornost se 
zaměří rovněž na společné využívání 
mořského prostoru spolu s ostatními 
činnostmi, zejména v pobřežní oblasti, a 
jeho sociálně-ekonomický dopad.

Or. en

Pozměňovací návrh 714
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.3 – bod 2.3.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3.2. Rozvoj konkurenceschopné evropské 
akvakultury

2.3.2. Rozvoj udržitelné a
konkurenceschopné evropské akvakultury

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.3 – bod 2.3.2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akvakultura má velký potenciál, pokud jde 
o vývoj zdravých, bezpečných 
a konkurenceschopných produktů, které 
jsou přizpůsobeny potřebám a preferencím 
spotřebitelů, a rovněž environmentální 
služby (biosanace, hospodaření s půdou a 
vodou atd.) a výrobu energie, je však nutné 
tento potenciál v Evropě plně využít. 
Budou posíleny znalosti a technologie, 
pokud jde o všechny aspekty domestikace 
zavedených druhů a diverzifikace 
s ohledem na nové druhy, při současném 
zohlednění vzájemných vztahů mezi 
akvakulturou a vodními ekosystémy a 
dopadů změny klimatu a způsobu, jak se 
jim může toto odvětví přizpůsobit. Budou 
podporovány rovněž inovace týkající se 
udržitelných produkčních systémů na 
pevnině, v pobřežní oblasti a na moři. 
Důraz se bude klást rovněž na pochopení 
sociálního a ekonomického významu 
odvětví pro podporu nákladově efektivní a 
energeticky účinné produkce, která 
odpovídá požadavkům trhu a spotřebitelů, 
při současném zajištění 
konkurenceschopnosti a přitažlivých 
vyhlídek pro investory a producenty.

Udržitelná akvakultura má potenciál, 
pokud jde o vývoj zdravých, bezpečných 
a konkurenceschopných produktů, které 
jsou přizpůsobeny potřebám a preferencím 
spotřebitelů, a rovněž environmentální 
služby (biosanace, hospodaření s půdou a 
vodou atd.) a výrobu energie, je však nutné 
tento potenciál v Evropě plně využít. 
Budou posíleny znalosti a technologie, 
pokud jde o všechny aspekty domestikace 
zavedených druhů a diverzifikace 
s ohledem na nové druhy, a zároveň budou 
omezeny environmentální dopady
vzájemných vztahů mezi akvakulturou a 
vodními ekosystémy a dopadů změny 
klimatu a způsobu, jak se jim může toto 
odvětví přizpůsobit. Budou podporovány 
rovněž inovace týkající se udržitelných 
produkčních systémů na pevnině, v 
pobřežní oblasti a na moři. Důraz se bude 
klást rovněž na pochopení 
environmentálního, sociálního a 
ekonomického významu odvětví pro 
podporu nákladově efektivní a energeticky 
účinné produkce s nízkým dopadem na 
životní prostředí, která odpovídá potřebám
trhu a spotřebitelů, při současném zajištění 
dlouhodobé konkurenceschopnosti a 
přitažlivých vyhlídek pro investory a 
producenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 716
Nuno Teixeira

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.3 – bod 2.3.3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3.3. Podpora inovací v námořní oblasti 
prostřednictvím biotechnologií

2.3.3. Podpora inovací v námořní oblasti 
prostřednictvím biotechnologií a ochrany 
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biologické rozmanitosti

Or. pt

Odůvodnění

Ochrana biologické rozmanitosti patří vedle zmíněné priority mezi klíčové priority.

Pozměňovací návrh 717
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.3 – bod 2.3.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Více než 90 % biologické rozmanitosti 
moří zůstává neprozkoumáno, což nabízí 
obrovský potenciál pro objevení nových 
druhů a použití v oblasti mořských 
biotechnologií, které podle předpokladů 
zajistí 10 % ročního růstu tohoto odvětví. 
Podpora bude poskytována dalšímu 
přezkoumání a využití velkého potenciálu, 
který nabízí biologická rozmanitost v 
mořích a vodní biomasa, k zavedení 
nových inovativních procesů, produktů a 
služeb na trhy s možným použitím v 
ostatních odvětvích, včetně v chemickém 
průmyslu a odvětví materiálů, ve 
farmaceutickém průmyslu, v odvětví 
rybolovu a akvakultury, zásobování energií 
a v kosmetickém průmyslu.

Více než 90 % biologické rozmanitosti 
moří zůstává neprozkoumáno, což nabízí 
obrovský potenciál pro objevení nových 
druhů a použití v oblasti mořských 
biotechnologií, které podle předpokladů 
zajistí 10 % ročního růstu tohoto odvětví. 
Podpora bude poskytována dalšímu 
přezkoumání velkého potenciálu, který 
nabízí biologická rozmanitost v mořích a 
vodní biomasa, k zavedení inovativních a 
udržitelných procesů, produktů a služeb na 
trhy s možným použitím v ostatních 
odvětvích, včetně v chemickém průmyslu a 
odvětví materiálů, ve farmaceutickém 
průmyslu, v odvětví rybolovu a 
akvakultury, zásobování energií a v 
kosmetickém průmyslu. Je nutné 
důkladně zohlednit environmentální 
obavy související s využitím biotechnologií 
v otevřených mořských ekosystémech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkovým cílem je urychlit přeměnu 
evropských výrobních odvětví založených 
na fosilních palivech na udržitelná odvětví 
účinně využívající zdroje s nízkými 
emisemi uhlíku. Výzkum a inovace 
poskytnou prostředky k snížení závislosti 
Unie na fosilních palivech a přispějí 
k dosažení cílů její politiky v oblasti 
energetiky a změny klimatu, které byly 
stanoveny pro rok 2020 (10 % paliv 
používaných v dopravě pocházejících z 
obnovitelných zdrojů a 20% snížení emisí 
skleníkových plynů). Odhady dospěly k 
závěru, že přechod na biologické suroviny 
a biologické metody zpracování by do 
roku 2030 mohl ušetřit až 2,5 miliardy tun 
emisí v ekvivalentech CO2 ročně a 
několikanásobně zvětšit trhy pro 
biotechnologické suroviny a nové 
spotřebitelské výrobky. Využití tohoto 
potenciálu vyžaduje vytvoření široké 
znalostní základny a rozvoj příslušných 
(bio)technologií, se zaměřením se zejména 
na tři hlavní prvky: a) přeměnu stávajících 
procesů založených na fosilních palivech 
na energeticky účinné procesy založené na 
biotechnologiích, které účinně využívají 
zdroje; b) vytvoření spolehlivých a 
náležitých dodavatelských řetězců pro 
biomasu a toky odpadů a široké sítě 
biorafinerií v celé Evropě a c) podpora 
rozvoje trhu pro biotechnologické produkty 
a procesy. Bude se usilovat o synergie se 
specifickým cílem „Vedoucí postavení v 
základních a průmyslových technologiích“.

Celkovým cílem je urychlit přeměnu 
evropských výrobních odvětví založených 
na fosilních palivech na udržitelná odvětví 
účinně využívající zdroje s nízkými 
emisemi uhlíku. Výzkum a inovace 
poskytnou prostředky k snížení závislosti 
Unie na fosilních palivech a přispějí 
k dosažení cílů její politiky v oblasti 
energetiky a změny klimatu, které byly 
stanoveny pro rok 2020 (10 % paliv 
používaných v dopravě pocházejících z 
obnovitelných zdrojů a 20% snížení emisí 
skleníkových plynů). Odhady dospěly k 
závěru, že přechod na biologické suroviny 
a biologické metody zpracování by do 
roku 2030 mohl ušetřit až 2,5 miliardy tun 
emisí v ekvivalentech CO2 ročně a 
několikanásobně zvětšit trhy pro 
biotechnologické suroviny a nové 
spotřebitelské výrobky. Využití tohoto 
potenciálu vyžaduje vytvoření široké 
znalostní základny a rozvoj příslušných 
(bio)technologií, se zaměřením se zejména 
na tři hlavní prvky: a) přeměnu stávajících 
procesů založených na fosilních palivech 
na energeticky účinné procesy založené na 
biotechnologiích, které účinně využívají 
zdroje; b) vytvoření spolehlivých, 
udržitelných a kratších dodavatelských 
řetězců pro biomasu a toky odpadů a široké 
sítě biorafinerií v celé Evropě a c) podpora 
rozvoje trhu pro biotechnologické produkty 
a procesy. Bude se usilovat o synergie se 
specifickým cílem „Vedoucí postavení v 
základních a průmyslových technologiích“.

Or. en

Pozměňovací návrh 719
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Větší pokrok směrem k udržitelným 
výrobním odvětvím účinně využívajícím 
zdroje a s nízkými emisemi uhlíku bude 
podpořen objevením a využíváním 
suchozemských a vodních biologických 
zdrojů při současném omezení
nepříznivých environmentálních dopadů na 
nejnižší možnou míru. Je nutno 
přezkoumat možné kompromisy mezi 
různými druhy užití biomasy. Bude se 
usilovat o vývoj biotechnologických 
produktů a biologicky aktivních látek pro 
výrobní odvětví a spotřebitele s novými 
vlastnostmi, funkcemi a větší udržitelností. 
Prostřednictvím nových procesů účinně 
využívajících zdroje se co nejvíce zvýší 
ekonomická hodnota obnovitelných zdrojů, 
biologického odpadu a vedlejších 
produktů.

Větší pokrok směrem k udržitelným 
výrobním odvětvím účinně využívajícím 
zdroje a s nízkými emisemi uhlíku bude 
podpořen objevením a využíváním 
suchozemských a vodních biologických 
zdrojů při současném eliminování
nepříznivých environmentálních dopadů. 
Je nutno pečlivě posoudit možné 
kompromisy mezi různými druhy užití 
biomasy, zejména zajistit, aby nové 
způsoby využití biomasy neohrozily 
produkci potravin a jejich zajištění, a to 
nejen v Unii, ale i v rozvojových zemích, a 
aby nevedly k neudržitelné změně využití 
území či zabírání půdy. Bude se usilovat o 
vývoj biotechnologických produktů a 
biologicky aktivních látek pro výrobní 
odvětví a spotřebitele s novými 
vlastnostmi, funkcemi a větší udržitelností. 
Prostřednictvím nových procesů účinně 
využívajících zdroje se co nejvíce zvýší 
ekonomická hodnota obnovitelných zdrojů, 
biologického odpadu a vedlejších 
produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou podporovány činnosti prosazující 
udržitelné bioprodukty, polotovary 
a bioenergii/biopaliva se zaměřením se 
především na kaskádový přístup 
upřednostňující výrobu produktů s vysokou 

Budou podporovány činnosti prosazující 
udržitelné bioprodukty, polotovary
a bioenergii/biopaliva se zaměřením se 
především na kaskádový přístup 
upřednostňující výrobu produktů s vysokou 
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přidanou hodnotou. Budou vyvinuty 
technologie a strategie s cílem zajistit 
dodávky surovin. Rozšíření druhů biomasy 
pro použití v biorafineriích druhé a třetí 
generace, včetně vedlejších produktů 
lesnictví, biologického odpadu a 
průmyslových vedlejších produktů, 
pomůže zamezit konfliktům mezi 
potravinami a palivy a podpoří 
hospodářský rozvoj venkovských a 
pobřežních oblastí v Unii.

přidanou hodnotou. Budou vyvinuty 
technologie a strategie s cílem zajistit 
dodávky surovin. Rozšíření dostupnosti, 
škály a vlastností biomasy pro použití 
v biorafineriích druhé a třetí generace, 
včetně vedlejších produktů zemědělství, 
zahradnictví, lesnictví, biologického 
odpadu a průmyslových vedlejších 
produktů, pomůže zamezit konfliktům 
mezi potravinami a palivy a podpoří 
hospodářský rozvoj venkovských a 
pobřežních oblastí v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou podporovány činnosti prosazující 
udržitelné bioprodukty, polotovary 
a bioenergii/biopaliva se zaměřením se 
především na kaskádový přístup 
upřednostňující výrobu produktů s vysokou 
přidanou hodnotou. Budou vyvinuty 
technologie a strategie s cílem zajistit 
dodávky surovin. Rozšíření druhů biomasy 
pro použití v biorafineriích druhé a třetí 
generace, včetně vedlejších produktů 
lesnictví, biologického odpadu a 
průmyslových vedlejších produktů, 
pomůže zamezit konfliktům mezi 
potravinami a palivy a podpoří 
hospodářský rozvoj venkovských a 
pobřežních oblastí v Unii.

Budou podporovány činnosti prosazující 
udržitelné bioprodukty, polotovary 
a bioenergii/biopaliva se zaměřením se 
především na kaskádový přístup 
upřednostňující výrobu produktů s vysokou 
přidanou hodnotou. Budou vyvinuty 
technologie a strategie s cílem zajistit 
dodávky surovin. Rozšíření dostupnosti, 
škály a vlastností biomasy pro použití 
v biorafineriích druhé a třetí generace, 
včetně vedlejších produktů zemědělství, 
zahradnictví, lesnictví, biologického 
odpadu a průmyslových vedlejších 
produktů, pomůže zamezit konfliktům 
mezi potravinami a palivy a podpoří 
hospodářský rozvoj venkovských a 
pobřežních oblastí v Unii.

Or. en



AM\907980CS.doc 101/122 PE492.814v01-00

CS

Pozměňovací návrh 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření na straně poptávky otevřou nové 
trhy pro biotechnologické inovace. Je 
zapotřebí normalizace na úrovni Unie a na 
mezinárodní úrovni, mimo jiné k určení 
biologického obsahu, funkcí produktů a 
biologické rozložitelnosti. Je nutno dále 
rozvíjet metody a přístupy pro analýzu 
životního cyklu a trvale je přizpůsobovat 
vědeckému a průmyslovému pokroku. 
V zájmu podpory vytváření nových trhů a 
využití obchodních příležitostí se pokládají 
za nezbytné výzkumné činnosti podporující 
normalizaci produktů a procesů a regulační 
činnosti v oblasti biotechnologií.

Opatření na straně poptávky otevřou nové 
trhy pro biotechnologické inovace. Je 
zapotřebí normalizace na úrovni Unie a na 
mezinárodní úrovni, mimo jiné k určení 
biologického obsahu, účinného využívání 
zdrojů (půdy, vody, živin), funkcí produktů 
a biologické rozložitelnosti. Je nutno dále 
rozvíjet metody a přístupy pro analýzu 
životního cyklu a trvale je přizpůsobovat 
vědeckému a průmyslovému pokroku. V 
zájmu podpory vytváření nových trhů a 
využití obchodních příležitostí pro výrobky 
vyrobené udržitelnějším způsobem se 
pokládají za nezbytné výzkumné činnosti 
podporující normalizaci produktů a 
procesů, zadávání veřejných zakázek a 
regulační činnosti v oblasti biotechnologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření na straně poptávky otevřou nové 
trhy pro biotechnologické inovace. Je 
zapotřebí normalizace na úrovni Unie a na 
mezinárodní úrovni, mimo jiné k určení 
biologického obsahu, funkcí produktů a 
biologické rozložitelnosti. Je nutno dále 
rozvíjet metody a přístupy pro analýzu 
životního cyklu a trvale je přizpůsobovat 
vědeckému a průmyslovému pokroku. 
V zájmu podpory vytváření nových trhů a 

Opatření na straně poptávky otevřou nové 
trhy pro biotechnologické inovace. Je 
zapotřebí normalizace na úrovni Unie a na 
mezinárodní úrovni, mimo jiné k určení 
biologického obsahu, účinného využívání 
zdrojů (půdy, vody, živin), funkcí produktů 
a biologické rozložitelnosti. Je nutno dále 
rozvíjet metody a přístupy pro analýzu 
životního cyklu a trvale je přizpůsobovat 
vědeckému a průmyslovému pokroku. 
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využití obchodních příležitostí se pokládají 
za nezbytné výzkumné činnosti podporující 
normalizaci produktů a procesů a regulační 
činnosti v oblasti biotechnologií.

V zájmu podpory vytváření nových trhů a 
využití obchodních příležitostí se pokládají 
za nezbytné výzkumné činnosti podporující 
normalizaci produktů a procesů, zadávání 
veřejných zakázek a regulační činnosti v 
oblasti biotechnologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4a. Průřezový mořský a námořní 
výzkum
2.4a.1. Dopad změny klimatu na mořské 
ekosystémy a námořní hospodářství
Budou podporovány aktivity, jež 
prohloubí současné chápání toho, jak 
fungují mořské ekosystémy, a vzájemného 
působení mezi oceány a atmosférou. Tak 
bude možné lépe posoudit vliv oceánů na 
klima a dopad změny klimatu a 
acidifikace oceánů na mořské ekosystémy 
a pobřežní oblasti.

2.4a.2. Rozvoj potenciálu mořských zdrojů 
prostřednictvím integrovaného přístupu
Podpora dlouhodobého a udržitelného 
námořního růstu a zajištění součinnosti 
napříč námořními sektory vyžaduje 
integrovaný přístup. Výzkumná činnost se 
zaměří na zachování mořského prostředí a 
dopad námořních činností a produktů na 
jiná odvětví.    
Tím se umožní pokrok v oblasti 
ekologických inovací, jako jsou například 
nové produkty, procesy a využití řídících 
konceptů, nástrojů a opatření k posouzení 
a zmírnění dopadu lidské činnosti na 
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mořské prostředí, aby se podpořilo 
udržitelné řízení námořních činností.
2.4a.3. Průřezové koncepty a technologie 
umožňující námořní růst
Pokroky v průřezových technologiích 
(např. informační a komunikační 
technologie, elektronika, nanomateriály, 
slitiny, biotechnologie atd.) a nový vývoj a 
koncepty ve strojírenství budou i nadále 
umožňovat růst. Tyto aktivity umožní 
významné pokroky v oblasti mořského a 
námořního výzkumu a pozorování oceánů 
(např. hlubokomořský výzkum, pozorovací 
systémy, senzory, automatické systémy pro 
sledování činnosti a dohled, zkoumání 
biologické rozmanitosti v mořích, hrozby 
pro mořské prostředí, dálkově řízené 
dopravní prostředky atd). Cílem je snížit 
dopad na mořské prostředí (např. 
podvodní hluk, zavlečení invazivních 
druhů a znečišťujících látek z moře a 
pevniny atd.) a omezit uhlíkovou stopu
lidských činností na minimum. 
Technologie umožňující průřezový přístup 
podpoří provádění mořské a námořní 
politiky Unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 725
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.5 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezinárodní panel pro hodnocení 
zemědělských technologií a vědy pro 
rozvoj (IAASTD), který byl ustaven 
z podnětu Světové banky a vytváří 
otevřené partnerství se skupinou 
organizací zastupujících různé 
zainteresované strany, včetně FAO, GEF, 
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UNDP, UNEP, UNESCO, Světové banky 
a WHO, poskytuje v návaznosti na 
rozsáhlé vědecké konzultace vedené 
v celosvětovém měřítku komplexní 
politickou odpověď a plán, jimiž by se 
měla EU řídit při řešení výzev, které 
představuje nalezení/vytvoření systémů 
produkce a dodávek potravin 
nedegradujících zdrojovou základnu. Na 
této politice a plánu by mělo být založeno 
vypracování konkrétních pracovních 
programů v rámci této výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 726
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě obecných zdrojů externího 
poradenství se bude usilovat o zvláštní 
konzultace se Stálým výborem pro 
zemědělský výzkum (SCAR) v oblasti řady 
otázek, včetně strategických aspektů, 
prostřednictvím jeho prognózování, a v 
oblasti koordinace zemědělského výzkumu 
mezi vnitrostátní úrovní a úrovní Unie. 
Budou zřízeny vhodné spojnice s akcemi 
evropského inovačního partnerství 
„zemědělská produktivita a udržitelnost“.

Kromě obecných zdrojů externího 
poradenství se bude usilovat o zvláštní 
konzultace se Stálým výborem pro 
zemědělský výzkum (SCAR) v oblasti řady 
otázek, včetně strategických aspektů, 
prostřednictvím jeho prognózování, a v 
oblasti koordinace zemědělského výzkumu 
mezi vnitrostátní úrovní a úrovní Unie. 
Budou zřízeny vhodné spojnice s akcemi 
evropského inovačního partnerství 
„zemědělská produktivita a udržitelnost“, 
jehož cíle by se měly soustředit na 
ekosystémový přístup, zejména 
agroekologii, a jeho správa by měla 
zajistit zapojení širokého okruhu 
zúčastněných stran.     

Or. en



AM\907980CS.doc 105/122 PE492.814v01-00

CS

Pozměňovací návrh 727
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Již existuje velké množství všeobecně 
uznávaných vědeckých důkazů 
o souvislosti mezi degradací základny 
přírodních zdrojů, včetně biologické 
rozmanitosti, a fungováním přírodních 
a polopřírodních ekosystémů, které 
společnosti zajišťují základní služby. 
Proto je na čase se těmito řešeními, jež 
jsou založena na vědeckém základě, začít 
řídit.

Or. en

Pozměňovací návrh 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dopad šíření výsledků výzkumu bude 
aktivně podporován zvláštními akcemi v 
oblasti komunikace, výměny znalostí a 
zapojení různých aktérů ve všech fázích 
projektů. Provádění zkombinuje širokou 
řadu činností, včetně zásadních 
demonstračních a pilotních činností. Bude 
se podporovat snadný a otevřený přístup k 
výsledkům výzkumu a osvědčeným 
postupům, v případě potřeby 
prostřednictvím databází.

Dopad šíření výsledků výzkumu bude 
aktivně podporován zvláštními akcemi v 
oblasti komunikace, výměny znalostí a 
zapojení různých aktérů ve všech fázích 
projektů. Provádění zkombinuje širokou 
řadu činností, včetně zásadních 
demonstračních a pilotních činností. Bude 
se podporovat snadný a udržitelný
otevřený přístup k výsledkům výzkumu 
a osvědčeným postupům, v případě potřeby 
prostřednictvím databází.

Or. en
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Pozměňovací návrh 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dopad šíření výsledků výzkumu bude 
aktivně podporován zvláštními akcemi v 
oblasti komunikace, výměny znalostí a 
zapojení různých aktérů ve všech fázích 
projektů. Provádění zkombinuje širokou 
řadu činností, včetně zásadních 
demonstračních a pilotních činností. Bude 
se podporovat snadný a otevřený přístup k 
výsledkům výzkumu a osvědčeným 
postupům, v případě potřeby 
prostřednictvím databází.

Dopad šíření výsledků výzkumu bude 
aktivně podporován zvláštními akcemi v 
oblasti komunikace, výměny znalostí a 
technologií a zapojení různých aktérů ve 
všech fázích projektů. Provádění 
zkombinuje širokou řadu činností, včetně 
zásadních demonstračních a pilotních 
činností. Bude se podporovat snadný a 
otevřený přístup k výsledkům výzkumu 
a osvědčeným postupům, v případě potřeby 
prostřednictvím databází.

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní podpora pro malé a střední 
podniky umožní větší účast zemědělských 
podniků, rybářů a jiných typů 
mikropodniků na výzkumu a 
demonstracích. Zohledněny budou zvláštní 
potřeby odvětví prvovýroby s ohledem na 
služby na podporu inovací a informační 
struktury. Při provádění bude spojena celá 
škála činností, včetně opatření v oblasti 
výměny znalostí, kdy bude zajištěna 
aktivní účast zemědělců a 
zprostředkovatelů s ohledem na shrnutí 
potřeb konečných uživatelů v oblasti 
výzkumu. Bude se podporovat snadný a 
otevřený přístup k výsledkům výzkumu 
a osvědčeným postupům.

Zvláštní podpora pro malé a střední 
podniky umožní větší účast zemědělských 
podniků, rybářů a jiných typů 
mikropodniků na výzkumu a 
demonstracích. Zohledněny budou zvláštní 
potřeby odvětví prvovýroby s ohledem na 
služby na podporu inovací a informační 
struktury. Při provádění bude spojena celá 
škála činností, včetně opatření v oblasti 
výměny znalostí, kdy bude zajištěna 
aktivní účast zemědělců a 
zprostředkovatelů s ohledem na shrnutí 
potřeb konečných uživatelů v oblasti 
výzkumu. Bude se podporovat snadný a 
udržitelný otevřený přístup k výsledkům 
výzkumu a osvědčeným postupům.
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Or. en

Pozměňovací návrh 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora pro stanovování norem se použije 
k urychlení rozvoje trhu pro nové 
biotechnologické produkty a služby.

Podpora pro stanovování norem se použije 
k urychlení rozvoje trhu pro nové 
biotechnologické produkty a služby, a to 
od suchozemských a vodních produkčních 
systémů až ke konečnému spotřebiteli.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jednoznačně uvést, že stanovování norem se použije v celém hodnotovém řetězci, od 
prvovýroby (suchozemské či vodní) až ke konečnému spotřebiteli. Je to jediný způsob, jak
zajistit, aby celý hodnotový řetězec splňoval společné cíle.

Pozměňovací návrh 732
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora pro stanovování norem se použije 
k urychlení rozvoje trhu pro nové 
biotechnologické produkty a služby.

Podpora pro stanovování norem se použije 
v případě potřeby. 

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Giles Chichester, Vicky Ford
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 2 – bod 2.5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve všech odvětvích biohospodářství se 
uskuteční činnosti orientované do 
budoucnosti, včetně rozvoje databází, 
ukazatelů a modelů zabývajících se 
globálním, evropským, vnitrostátním 
a regionálním rozměrem. Bude vytvořeno 
evropské středisko pro sledování 
biohospodářství za účelem zmapování a 
monitorování výzkumných a inovačních 
činností na úrovni Unie a na globální 
úrovni, vypracování klíčových 
výkonnostních ukazatelů a monitorování 
inovačních politik v oblasti 
biohospodářství.

Ve všech odvětvích biohospodářství se 
uskuteční činnosti orientované do 
budoucnosti, včetně rozvoje databází, 
ukazatelů a modelů zabývajících se 
globálním, evropským, vnitrostátním
a regionálním rozměrem. Bude vytvořeno 
evropské středisko pro sledování 
biohospodářství, které bude sdružovat 
všechny zúčastněné strany z oblasti vědy, 
průmyslu a občanské společnosti, za 
účelem zmapování a monitorování 
výzkumných a inovačních činností na
úrovni Unie a na globální úrovni, 
vypracování klíčových výkonnostních 
ukazatelů a monitorování inovačních 
politik v oblasti biohospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 734
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bezpečná, čistá a účinná energie 3. Energetická účinnost a bezpečná, čistá 
a účinná energie

Or. ro

Pozměňovací návrh 735
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III – bod 3.1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1. Snížení spotřeby energie a uhlíkové 
stopy prostřednictvím inteligentní 
a udržitelné spotřeby

3.1. Zvýšení energetické účinnosti a
snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy 
prostřednictvím inteligentní a udržitelné 
spotřeby

Or. ro

Pozměňovací návrh 736
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1. Snížení spotřeby energie a uhlíkové 
stopy prostřednictvím inteligentní 
a udržitelné spotřeby

3.1. Snížení spotřeby energie a uhlíkové 
stopy prostřednictvím inteligentní a 
udržitelné výroby elektřiny a spotřeby

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje energie a spotřební zvyklosti v 
evropském průmyslu, dopravě, u budov a 
měst jsou velkou měrou neudržitelné, což 
vede k značným environmentálním a 
klimatickým dopadům. Výstavba budov s 
téměř nulovými emisemi, rozvoj vysoce 
účinných výrobních odvětví a hromadné 
zavádění energeticky účinných koncepcí ze 
strany podniků, jednotlivců, komunit a 
měst bude vyžadovat nejen technologický 
pokrok, nýbrž rovněž netechnologická 
řešení, jako jsou nové poradenské a 

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

finanční služby a služby v oblasti řízení 
poptávky. Takto může energetická účinnost 
zajistit jeden z nákladově nejefektivnějších 
způsobů snižování spotřeby energie, a tím 
zvýšit bezpečnost zásobování energií, 
snížit environmentální a klimatické dopady 
a posílit konkurenceschopnost. Program 
Horizont 2020 by mohl přispět k tomu, že 
Unie překročí svůj cíl stanovený na 20 % 
rozpočtu, větší podporou rozvoje a 
zaváděním obnovitelné energie a inovací 
v oblasti energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 738
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



AM\907980CS.doc 111/122 PE492.814v01-00

CS

a posílit a potvrdit konkurenceschopnost a 
vedoucí postavení Evropy ve světě.
Financování výzkumu a vývoje výroby 
elektřiny založené na fosilních palivech 
proto neodpovídá této společenské výzvě.

Or. en

Odůvodnění

Energie z obnovitelných zdrojů a energetická účinnost jsou v energetickém plánu Evropské 
komise do roku 2050 spolu s infrastrukturou považovány za dobrou volbu. Aby bylo těchto 
cílů dosaženo a Evropa si v této oblasti udržela své vedoucí postavení, je třeba silně 
podporovat energetickou účinnost a výzkum a vývoj technologií v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů. Proto by každé euro vydané v době omezených veřejných finančních 
prostředků z rozpočtu programu Horizont 2020 na technologii fosilních paliv mělo být 
chápáno jako krok proti cílům uvedeným v části „Bezpečná, čistá a účinná energie“.

Pozměňovací návrh 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zdroje energie a spotřební zvyklosti v 
evropském průmyslu, dopravě, u budov a 
měst jsou často neúčinné a velkou měrou 
neudržitelné, což vede k značným 
environmentálním a klimatickým 
dopadům. Výstavba nových a rozvoj 
stávajících budov s téměř nulovými 
emisemi a pozitivní energetickou bilancí,
rozvoj vysoce účinných a udržitelných
výrobních odvětví a hromadné zavádění 
energeticky účinných koncepcí ze strany 
podniků, jednotlivců, komunit a měst bude 
vyžadovat nejen technologický pokrok, 
nýbrž rovněž netechnologická řešení, jako 
jsou nové poradenské a finanční služby a 
služby v oblasti řízení poptávky. Takto 
energetická účinnost a úspory zajistí
nákladově nejefektivnější způsob snižování 
spotřeby energie, a tím zvýšit bezpečnost 
zásobování energií, snížit environmentální 
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a klimatické dopady a posílit
konkurenceschopnost a vedoucí postavení 
Evropy ve světě. Financování výzkumu a 
vývoje technologií fosilních paliv proto 
neodpovídá této společenské výzvě.

Or. en

Pozměňovací návrh 740
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 741
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje energie a spotřební zvyklosti v 
evropském průmyslu, dopravě, u budov a 
měst jsou velkou měrou neudržitelné, což 
vede k značným environmentálním a 
klimatickým dopadům. Výstavba budov s 
téměř nulovými emisemi, rozvoj vysoce 
účinných výrobních odvětví a hromadné 
zavádění energeticky účinných koncepcí ze 
strany podniků, jednotlivců, komunit a 

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

komunit a měst bude vyžadovat nejen 
technologický pokrok, nýbrž rovněž 
netechnologická řešení, jako jsou nové 
poradenské a finanční služby a služby v 
oblasti řízení poptávky. Takto může 
energetická účinnost zajistit jeden z 
nákladově nejefektivnějších způsobů 
snižování spotřeby energie, a tím zvýšit 
bezpečnost zásobování energií, snížit 
environmentální a klimatické dopady a 
posílit konkurenceschopnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 743
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do roku 2050 by mělo být dosaženo 80–
95% snížení emisí skleníkových plynů. 
Všechny scénáře uvedené v energetickém 
plánu do roku 2050 ukazují, že největší 
podíl technologií na dodávkách energie v 
polovině tohoto století budou mít 
technologie obnovitelných zdrojů a že pro 
splnění těchto cílů bude zásadní 
energetická účinnost. Je proto vhodné, 
aby bylo v rámci této výzvy 85 % rozpočtu 
určeno na výzkum a inovace v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie a účinnosti 
koncového využití energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 744
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část III– bod 3.1.1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1.1. Snížení spotřeby energie a zamezení 
plýtvání energií při současném zajištění 
služeb, které společnost a ekonomika 
potřebují, vyžaduje nejen zavedení většího 
množství účinných, nákladově 
konkurenceschopných, inteligentních a 
ekologicky šetrných výrobků a služeb na 
trh v širokém měřítku, nýbrž rovněž 
začlenění součástí a zařízení tak, aby 
spolupracovaly za účelem optimalizace 
celkové spotřeby energie v budovách, v 
odvětví služeb a v průmyslu.

3.1.1. Zajištění energetické účinnosti a 
zamezení plýtvání energií při současném 
zajištění služeb, které společnost a 
ekonomika potřebují, vyžaduje nejen 
zavedení většího množství účinných, 
nákladově konkurenceschopných, 
inteligentních a ekologicky šetrných 
výrobků a služeb na trh v širokém měřítku, 
nýbrž rovněž začlenění součástí a zařízení 
tak, aby spolupracovaly za účelem 
optimalizace celkové spotřeby energie v 
budovách, v odvětví služeb a v průmyslu.

Or. it

Pozměňovací návrh 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zajištění úplného přijetí spotřebiteli a 
úplných přínosů pro spotřebitele (včetně 
možnosti sledovat vlastní spotřebu) je 
nutno přizpůsobit a optimalizovat 
energetickou účinnost těchto technologií a 
služeb podle jejich užití. To vyžaduje nejen 
prozkoumání, rozvoj a ověření 
inovativních informačních a 
komunikačních technologií (IKT) a 
monitorovacích a kontrolních technik, 
nýbrž rovněž rozsáhlé demonstrační 
projekty a činnosti v oblasti zavádění 
v předkomerční fázi s cílem zajistit 
interoperabilitu a rozšiřitelnost. Tyto 
projekty by měly usilovat o rozvoj 
společných postupů pro sběr, srovnání a 
analýzu údajů o spotřebě energie a emisích 
k zlepšení měřitelnosti, transparentnosti, 
sociální přijatelnosti, plánování 
a zviditelnění spotřeby energie a jejích 

K zajištění úplného přijetí spotřebiteli a 
úplných přínosů pro spotřebitele (včetně 
možnosti sledovat vlastní spotřebu) je 
nutno přizpůsobit a optimalizovat 
energetickou účinnost těchto technologií a 
služeb podle jejich užití. To vyžaduje nejen 
prozkoumání, rozvoj a ověření 
inovativních informačních a 
komunikačních technologií (IKT) a 
monitorovacích a kontrolních technik, 
nýbrž rovněž rozsáhlé demonstrační 
projekty a činnosti v oblasti zavádění 
v předkomerční fázi s cílem zajistit 
interoperabilitu a rozšiřitelnost. Tyto 
projekty by měly usilovat o rozvoj 
společných postupů pro sběr, srovnání a 
analýzu údajů o spotřebě energie a emisích 
k zlepšení měřitelnosti, transparentnosti, 
přesnosti, sociální přijatelnosti, plánování 
a zviditelnění spotřeby energie a jejích 
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dopadů na životní prostředí. dopadů na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 746
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zajištění úplného přijetí spotřebiteli a 
úplných přínosů pro spotřebitele (včetně 
možnosti sledovat vlastní spotřebu) je 
nutno přizpůsobit a optimalizovat 
energetickou účinnost těchto technologií a 
služeb podle jejich užití. To vyžaduje nejen 
prozkoumání, rozvoj a ověření 
inovativních informačních a 
komunikačních technologií (IKT) a 
monitorovacích a kontrolních technik, 
nýbrž rovněž rozsáhlé demonstrační 
projekty a činnosti v oblasti zavádění 
v předkomerční fázi s cílem zajistit 
interoperabilitu a rozšiřitelnost. Tyto 
projekty by měly usilovat o rozvoj 
společných postupů pro sběr, srovnání a 
analýzu údajů o spotřebě energie a emisích 
k zlepšení měřitelnosti, transparentnosti, 
sociální přijatelnosti, plánování 
a zviditelnění spotřeby energie a jejích 
dopadů na životní prostředí.

K zajištění úplného přijetí spotřebiteli a 
úplných přínosů pro spotřebitele (včetně 
možnosti sledovat vlastní spotřebu) je 
nutno zlepšit, přizpůsobit a optimalizovat 
energetickou účinnost těchto technologií a 
služeb podle jejich užití. To vyžaduje nejen 
prozkoumání, rozvoj a ověření 
inovativních informačních a 
komunikačních technologií (IKT) a 
monitorovacích a kontrolních technik, 
nýbrž rovněž rozsáhlé demonstrační 
projekty a činnosti v oblasti zavádění 
v předkomerční fázi s cílem zajistit 
interoperabilitu a rozšiřitelnost. Tyto 
projekty by měly usilovat o rozvoj 
společných postupů pro sběr, srovnání a 
analýzu údajů o spotřebě energie a emisích 
k zlepšení měřitelnosti, transparentnosti, 
sociální přijatelnosti, plánování 
a zviditelnění spotřeby energie a jejích 
dopadů na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2 – návětí



AM\907980CS.doc 117/122 PE492.814v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1.2. Uvolnění potenciálu účinných a 
obnovitelných systémů vytápění a chlazení

3.1.2. Uvolnění potenciálu nákladově 
konkurenceschopných, účinných a 
obnovitelných systémů vytápění a chlazení

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 749
Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”. 
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They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Pozměňovací návrh 750
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se lépe snížila poptávka po vytápění či 
chlazení, musí být opatření zaměřená na 
účinnost doprovázena současným 
zaváděním nízkouhlíkových a 
bezuhlíkových zdrojů pro vytápění a 
chlazení na straně dodávky. Uvolnění 
potenciálu technologií pro obnovitelné 
vytápění a chlazení vyžaduje výrazné 
zintenzivnění činností v oblasti výzkumu a 
vývoje. Je třeba zvýšit jejich účinnost a 
snížit náklady, aby se poskytl správný 
impuls k jejich zavádění. Je třeba vyvinout 
nová řešení, zejména pro budovy a oblasti 
s téměř nulovou spotřebou energie. 
Zejména je nezbytné: vyvinout udržitelný 
a vysoce účinný dodavatelský řetězec a 
využití pro biomasu, vyvinout nákladově 
konkurenceschopné solární tepelné 
systémy a solárně vytápěné budovy, 
účinné a nákladově efektivní geotermické 
systémy vytápění, nákladově 
optimalizovaná tepelná čerpadla, 
technologie umožňující účinnost 
(akumulace tepelné energie a hybridní 
systémy) a inteligentní sítě tepelné 
energie.
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Pozměňovací návrh 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Městské oblasti patří k největším
spotřebitelům energie v Unii a vypouštějí 
rovněž úměrně velký podíl emisí 
skleníkových plynů a vytvářejí značné 
množství látek znečišťujících ovzduší. 
Současně jsou městské oblasti nepříznivě 
ovlivněny zhoršující se kvalitou ovzduší 
a změnou klimatu a musí vyvíjet vlastní 
strategie pro zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně. Při přeměně 
na nízkouhlíkovou společnost je proto 
zásadní nalezení inovativních 
energetických řešení (energetická účinnost, 
dodávky elektřiny, systémy vytápění a 
chlazení), integrovaných s dopravou 
a hospodařením s odpady a čištěním vody, 
jakož i řešení v oblasti IKT pro městské 
prostředí. Je třeba plánovat cílené 
iniciativy na podporu konvergence 
průmyslových hodnotových řetězců v 
odvětvích energetiky, dopravy a IKT pro 
inteligentní městské aplikace. Zároveň je 
třeba vyvíjet nové technologické, 
organizační, plánovací a obchodní modely 
a ověřit je v plném rozsahu v souladu s 
potřebami a prostředky měst a komunit. 
Nezbytný je rovněž výzkum, který umožní 
pochopit sociální, hospodářské a kulturní 
otázky, jež jsou spojeny s touto přeměnou.

Městské oblasti patří k největším 
spotřebitelům energie v Unii a vypouštějí 
rovněž úměrně velký podíl emisí 
skleníkových plynů a vytvářejí značné 
množství látek znečišťujících ovzduší. 
V této souvislosti je nutno podporovat 
integrované systémové strategie rozvoje 
měst, které zohledňují: energetickou 
účinnost, přístupnost, zelené plochy, 
přizpůsobování stanovišť a sociální 
integraci. Současně jsou městské oblasti 
nepříznivě ovlivněny zhoršující se kvalitou 
ovzduší a změnou klimatu a musí vyvíjet 
vlastní strategie pro zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně. Při 
přeměně na nízkouhlíkovou společnost je 
proto zásadní nalezení inovativních 
energetických řešení (energetická účinnost, 
dodávky elektřiny, systémy vytápění a 
chlazení), integrovaných s dopravou 
a hospodařením s odpady a čištěním vody, 
jakož i řešení v oblasti IKT pro městské 
prostředí. Je třeba plánovat cílené 
iniciativy na podporu konvergence 
průmyslových hodnotových řetězců v 
odvětvích energetiky, dopravy a IKT pro 
inteligentní městské aplikace. Zároveň je 
třeba vyvíjet nové technologické, 
organizační, plánovací a obchodní modely 
a ověřit je v plném rozsahu v souladu s 
potřebami a prostředky měst a komunit. 
Nezbytný je rovněž výzkum, který umožní 
pochopit sociální, hospodářské a kulturní 
otázky, jež jsou spojeny s touto přeměnou.
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Pozměňovací návrh 752
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Městské oblasti patří k největším 
spotřebitelům energie v Unii a vypouštějí 
rovněž úměrně velký podíl emisí 
skleníkových plynů a vytvářejí značné 
množství látek znečišťujících ovzduší. 
Současně jsou městské oblasti nepříznivě 
ovlivněny zhoršující se kvalitou ovzduší 
a změnou klimatu a musí vyvíjet vlastní 
strategie pro zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně. Při přeměně 
na nízkouhlíkovou společnost je proto 
zásadní nalezení inovativních 
energetických řešení (energetická účinnost, 
dodávky elektřiny, systémy vytápění a 
chlazení), integrovaných s dopravou 
a hospodařením s odpady a čištěním vody, 
jakož i řešení v oblasti IKT pro městské 
prostředí. Je třeba plánovat cílené 
iniciativy na podporu konvergence 
průmyslových hodnotových řetězců v 
odvětvích energetiky, dopravy a IKT pro 
inteligentní městské aplikace. Zároveň je 
třeba vyvíjet nové technologické, 
organizační, plánovací a obchodní modely 
a ověřit je v plném rozsahu v souladu s 
potřebami a prostředky měst a komunit. 
Nezbytný je rovněž výzkum, který umožní 
pochopit sociální, hospodářské a kulturní 
otázky, jež jsou spojeny s touto přeměnou.

Městské oblasti patří k největším 
spotřebitelům energie v Unii a vypouštějí 
rovněž úměrně velký podíl emisí 
skleníkových plynů a vytvářejí značné 
množství znečišťujících látek. Současně 
jsou městské oblasti nepříznivě ovlivněny 
zhoršující se kvalitou ovzduší a změnou 
klimatu a musí vyvíjet vlastní strategie pro 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně. Při přeměně na společnost 
založenou na obnovitelných zdrojích a 
energetické účinnosti je proto zásadní 
nalezení inovativních energetických řešení, 
aby se snížila celková spotřeba energie a 
zároveň posílila inovativní systémová 
energetická řešení (obnovitelná energie,
energetická účinnost, dodávky elektřiny, 
systémy vytápění a chlazení), 
integrovaných s dopravou a hospodařením 
s odpady a čištěním vody, jakož i řešení v 
oblasti IKT pro městské prostředí. Je třeba 
plánovat cílené iniciativy na podporu 
konvergence průmyslových hodnotových 
řetězců v odvětvích energetiky, dopravy a 
IKT pro inteligentní městské aplikace. 
Zároveň je třeba vyvíjet nové 
technologické, organizační, plánovací a 
obchodní modely a ověřit je v plném 
rozsahu v souladu s potřebami a prostředky 
měst a komunit. Nezbytný je rovněž 
výzkum, který umožní pochopit sociální, 
hospodářské, environmentální a kulturní 
otázky, jež jsou spojeny s touto přeměnou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 753
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Městské oblasti patří k největším 
spotřebitelům energie v Unii a vypouštějí 
rovněž úměrně velký podíl emisí 
skleníkových plynů a vytvářejí značné 
množství látek znečišťujících ovzduší. 
Současně jsou městské oblasti nepříznivě 
ovlivněny zhoršující se kvalitou ovzduší 
a změnou klimatu a musí vyvíjet vlastní 
strategie pro zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně. Při přeměně 
na nízkouhlíkovou společnost je proto 
zásadní nalezení inovativních 
energetických řešení (energetická účinnost, 
dodávky elektřiny, systémy vytápění a 
chlazení), integrovaných s dopravou 
a hospodařením s odpady a čištěním vody, 
jakož i řešení v oblasti IKT pro městské 
prostředí. Je třeba plánovat cílené 
iniciativy na podporu konvergence 
průmyslových hodnotových řetězců v 
odvětvích energetiky, dopravy a IKT pro 
inteligentní městské aplikace. Zároveň je 
třeba vyvíjet nové technologické, 
organizační, plánovací a obchodní modely 
a ověřit je v plném rozsahu v souladu s 
potřebami a prostředky měst a komunit. 
Nezbytný je rovněž výzkum, který umožní 
pochopit sociální, hospodářské a kulturní 
otázky, jež jsou spojeny s touto přeměnou.

Městské oblasti patří k největším 
spotřebitelům energie v Unii a vypouštějí 
rovněž úměrně velký podíl emisí 
skleníkových plynů a vytvářejí značné 
množství látek znečišťujících ovzduší. 
Současně jsou městské oblasti nepříznivě 
ovlivněny zhoršující se kvalitou ovzduší 
a změnou klimatu a musí vyvíjet vlastní 
strategie pro zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně. Při přeměně 
na nízkouhlíkovou společnost je proto 
zásadní nalezení inovativních 
energetických řešení (energetická účinnost, 
dodávky elektřiny, systémy vytápění a 
chlazení), integrovaných s čistou dopravou 
(včetně námořní dopravy) a 
vozidly, hospodařením s odpady a čištěním 
vody, jakož i řešení v oblasti IKT pro 
městské prostředí. Je třeba plánovat cílené 
iniciativy na podporu konvergence 
průmyslových hodnotových řetězců v 
odvětvích energetiky, dopravy a IKT pro 
inteligentní městské aplikace. Zároveň je 
třeba vyvíjet nové technologické, 
organizační, plánovací a obchodní modely 
a ověřit je v plném rozsahu v souladu s 
potřebami a prostředky měst a komunit. 
Důraz by měl být kladen na propojení širší 
škály výzkumných činností, jež by přinesly 
nová tržní řešení a technologie, které 
nabídnou dlouhodobou vizi. Nezbytný je 
rovněž výzkum, který umožní pochopit 
sociální, hospodářské a kulturní otázky, jež 
jsou spojeny s touto přeměnou.
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