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Pozměňovací návrh 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2. Zásobování levnou elektřinou 
s nízkými emisemi uhlíku

3.2. Zásobování udržitelnou elektřinou 
s nízkými emisemi uhlíku

Or. en

Pozměňovací návrh 755
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2. Zásobování levnou elektřinou 
s nízkými emisemi uhlíku

3.2. Zásobování levnou elektřinou 
s nízkými emisemi

Or. en

Pozměňovací návrh 756
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2. Zásobování levnou elektřinou 
s nízkými emisemi uhlíku

3.2. Zásobování levnou nízkorizikovou
elektřinou na obnovitelné bázi

Or. en
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Pozměňovací návrh 757
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 
s nízkými emisemi uhlíku na trh. Zejména:

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny a kvůli zastaralým 
strukturám energetických trhů. Je 
naléhavě nutné najít řešení, která 
významně sníží náklady, při vyšší 
účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby udržitelné
elektřiny s nízkými emisemi uhlíku na trh.
Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, 
musí se aspoň tři čtvrtiny rozpočtu 
programu „Bezpečná, čistá a účinná 
energie“ vyčlenit na technologie v oblasti 
obnovitelných energií a na energetickou 
účinnost. Zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 
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s nízkými emisemi uhlíku na trh. Zejména: s nízkými emisemi uhlíku na trh. Od 
zavedení sedmého rámcového programu 
klesly zásadně náklady na obnovitelné 
zdroje energie; aby se však podpořilo další 
snižování nákladů, měly by být aspoň 2/3 
rozpočtu v rámci této výzvy vyhrazeny pro 
technologie v oblasti obnovitelných 
energií, zejména:

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné dodržet cíle stanovené ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie a 
v Plánu pro energetiku do roku 2050, který počítá s podílem 55 až 75 % obnovitelných zdrojů 
na hrubé konečné spotřebě energie a až s 97% podílem na energetické spotřebě v roce 2050 
za co nejnižší možnou cenu, je naprosto nutné, aby EU na tyto činnosti vyčlenila přiměřené 
množství finančních prostředků.

Pozměňovací návrh 759
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 
s nízkými emisemi uhlíku na trh.

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která sníží náklady na 
dostupnou a konkurenceschopnou 
úroveň, při vyšší účinnosti a udržitelnosti, 
v zájmu rychlejšího zavádění výroby 
elektřiny s nízkými emisemi uhlíku na trh.

Or. it

Pozměňovací návrh 760
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny
s nízkými emisemi uhlíku na trh. Zejména:

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné, 
energeticky efektivní ekonomiky na bázi 
obnovitelných zdrojů. Zavádění výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů je příliš 
pomalé také kvůli tomu, že současné 
energetické systémy byly vytvořeny pro 
provozovatele a technologie, které
doposud spotřebovávaly převážnou 
většinu světového a evropského výzkumu 
a finančních podpor. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží vstupní 
překážky, při vyšší účinnosti 
a udržitelnosti, v zájmu rychlejšího 
zavádění výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů na trh. Zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 761
Kathleen Van Brempt

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 
s nízkými emisemi uhlíku na trh. Zejména:

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 
s nízkými emisemi uhlíku na trh. Náklady 
na obnovitelné zdroje energie v minulých 
letech významně klesly. Aby se ještě více 
snížily náklady a podpořil se vývoj 
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v oblasti obnovitelných zdrojů energie, 
měly by se nejméně 2/3 rozpočtu této výzvy 
věnovat na obnovitelné zdroje energie.
Zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Bendt Bendtsen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 
s nízkými emisemi uhlíku na trh. Zejména:

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 
s nízkými emisemi uhlíku na trh. Proto by 
z rozpočtu určeného na nejadernou 
energii měly být aspoň 2/3 přiděleny na 
technologie v oblasti energií 
z obnovitelných zdrojů a na energetickou 
efektivitu, zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 763
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění
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výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 
s nízkými emisemi uhlíku na trh. Zejména:

výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 
s nízkými emisemi uhlíku na trh. Současně 
je třeba vylepšit palivové zdroje elektrické 
energie tak, aby se snížilo množství emisí, 
které produkují, a jejich dopad na životní 
prostředí do té doby, než bude možné je 
nahradit nízkouhlíkovými alternativami.
Zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 
s nízkými emisemi uhlíku na trh. Zejména:

Elektřina bude hrát hlavní úlohu při 
vytváření ekologicky udržitelné 
nízkouhlíkové ekonomiky. Zavádění 
výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku 
je příliš pomalé kvůli vysokým nákladům, 
které jsou s tím spojeny. Je naléhavě nutné 
najít řešení, která významně sníží náklady, 
při vyšší účinnosti a udržitelnosti, v zájmu 
rychlejšího zavádění výroby elektřiny 
s nízkými emisemi uhlíku na trh. Činnosti 
by se měly zaměřit na výzkum a inovace 
technologií v oblasti obnovitelných 
energií, jako je mimo jiné fotovoltaická, 
solární termální a větrná energie, s cílem 
zlepšit účinnost těchto technologií a snížit 
náklady s nimi spojené, aby se na trhu 
staly konkurenceschopnějšími. Zejména je 
nutné:

Or. en
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Pozměňovací návrh 765
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem u větrné energie je snížit náklady na 
výrobu elektřiny s využitím energie větru 
na souši a na moři do roku 2020 přibližně 
o 20 % v porovnání s rokem 2010, 
v rostoucí míře přecházet k využívání 
větrné energie na moři a umožnit náležitou 
integraci do elektrické sítě. Pozornost bude 
zaměřena na vývoj, otestování 
a demonstrace nové generace systémů pro 
přeměnu větrné energie, ve větším měřítku, 
s vyšší účinností přeměny a větší 
dostupností jak na souši, tak na moři 
(včetně ve vzdálených oblastech a 
v prostředí s nepříznivými povětrnostními 
podmínkami) a rovněž na nové procesy 
sériové výroby.

Cílem u větrné energie je snížit náklady na 
výrobu elektřiny s využitím energie větru 
na souši a na moři do roku 2020 přibližně 
o 20 % v porovnání s rokem 2010, 
v rostoucí míře přecházet k využívání 
větrné energie na moři a umožnit náležitou 
integraci do elektrické sítě. Pozornost bude 
zaměřena na vývoj, otestování 
a demonstrace nové generace systémů pro 
přeměnu větrné energie, ve větším měřítku, 
s vyšší účinností přeměny a větší 
dostupností jak na souši, tak na moři 
(včetně ve vzdálených oblastech a 
v prostředí s nepříznivými povětrnostními 
podmínkami) a rovněž na nové procesy 
sériové výroby. Za tímto účelem by se 
měly podporovat další části programu 
Horizont 2020 týkající se výzkumu 
dostupnosti, výroby a nahrazování nových 
a technologických materiálů včetně 
produktů vzácných zemin a dalších 
kriticky důležitých surovin, které jsou 
nezbytné pro větrné turbíny.

Or. en

Pozměňovací návrh 766
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem u větrné energie je snížit náklady na 
výrobu elektřiny s využitím energie větru 
na souši a na moři do roku 2020 přibližně 
o 20 % v porovnání s rokem 2010, 

Cílem u větrné energie je snížit náklady na 
výrobu elektřiny s využitím energie větru 
na souši a na moři do roku 2020 přibližně 
o 20 % v porovnání s rokem 2010, 
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v rostoucí míře přecházet k využívání 
větrné energie na moři a umožnit náležitou 
integraci do elektrické sítě. Pozornost bude 
zaměřena na vývoj, otestování 
a demonstrace nové generace systémů pro 
přeměnu větrné energie, ve větším měřítku, 
s vyšší účinností přeměny a větší 
dostupností jak na souši, tak na moři 
(včetně ve vzdálených oblastech a 
v prostředí s nepříznivými povětrnostními 
podmínkami) a rovněž na nové procesy 
sériové výroby.

v rostoucí míře přecházet k využívání 
větrné energie na moři a umožnit náležitou 
integraci do elektrické sítě. Pozornost bude 
zaměřena na vývoj, otestování 
a demonstrace nové generace systémů pro 
přeměnu větrné energie, ve větším měřítku, 
s vyšší účinností přeměny a větší 
dostupností jak na souši, tak na moři 
(včetně ve vzdálených oblastech a 
v prostředí s nepříznivými povětrnostními 
podmínkami) a rovněž na nové procesy 
sériové výroby. Abychom získali lepší 
představu o tom, zda je větrná energie 
schopna tohoto cíle dosáhnout, je jeden 
samostatný článek rozpočtu věnován 
evropským průmyslovým iniciativám 
v oblasti větrné energie v rámci plánu 
SET.

Or. it

Pozměňovací návrh 767
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem u větrné energie je snížit náklady na 
výrobu elektřiny s využitím energie větru 
na souši a na moři do roku 2020 přibližně 
o 20 % v porovnání s rokem 2010, 
v rostoucí míře přecházet k využívání 
větrné energie na moři a umožnit náležitou 
integraci do elektrické sítě. Pozornost bude 
zaměřena na vývoj, otestování 
a demonstrace nové generace systémů pro 
přeměnu větrné energie, ve větším měřítku, 
s vyšší účinností přeměny a větší 
dostupností jak na souši, tak na moři 
(včetně ve vzdálených oblastech a 
v prostředí s nepříznivými povětrnostními 
podmínkami) a rovněž na nové procesy 
sériové výroby.

Cílem u větrné energie je snížit náklady na
výrobu elektřiny s využitím energie větru 
na souši a na moři do roku 2020 přibližně 
o 30 % v porovnání s rokem 2010, 
v rostoucí míře přecházet k využívání 
větrné energie na moři a umožnit náležitou 
integraci do elektrické sítě. Pozornost bude 
zaměřena na vývoj, otestování 
a demonstrace nové generace systémů pro 
přeměnu větrné energie, ve větším měřítku, 
s vyšší účinností přeměny a větší 
dostupností jak na souši, tak na moři 
(včetně ve vzdálených oblastech a 
v prostředí s nepříznivými povětrnostními 
podmínkami) a rovněž na nové procesy 
sériové výroby.



AM\909647CS.doc 11/167 PE492.826v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem u větrné energie je snížit náklady na 
výrobu elektřiny s využitím energie větru 
na souši a na moři do roku 2020 přibližně 
o 20 % v porovnání s rokem 2010, 
v rostoucí míře přecházet k využívání 
větrné energie na moři a umožnit náležitou 
integraci do elektrické sítě. Pozornost bude 
zaměřena na vývoj, otestování 
a demonstrace nové generace systémů pro 
přeměnu větrné energie, ve větším měřítku, 
s vyšší účinností přeměny a větší 
dostupností jak na souši, tak na moři 
(včetně ve vzdálených oblastech a 
v prostředí s nepříznivými povětrnostními 
podmínkami) a rovněž na nové procesy 
sériové výroby.

Cílem u větrné energie je snížit náklady na 
výrobu elektřiny s využitím energie větru 
na souši a na moři do roku 2020 přibližně 
o 20 % v porovnání s rokem 2010, 
v rostoucí míře přecházet k využívání 
větrné energie na moři a umožnit náležitou 
integraci do elektrické sítě. Pozornost bude 
zaměřena na vzhled, vývoj, otestování 
a demonstrace nové generace systémů pro 
přeměnu větrné energie, ve větším měřítku, 
s vyšší účinností přeměny a větší 
dostupností jak na souši, tak na moři 
(včetně ve vzdálených oblastech a 
v prostředí s nepříznivými povětrnostními 
podmínkami) a rovněž na nové procesy 
sériové výroby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 769
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem u větrné energie je snížit náklady na 
výrobu elektřiny s využitím energie větru 
na souši a na moři do roku 2020 přibližně 
o 20 % v porovnání s rokem 2010, 
v rostoucí míře přecházet k využívání 
větrné energie na moři a umožnit náležitou 
integraci do elektrické sítě. Pozornost bude 

Cílem u větrné energie je snížit náklady na 
výrobu elektřiny s využitím energie větru 
na souši a na moři do roku 2020 přibližně 
o 20 % v porovnání s rokem 2010, 
v rostoucí míře přecházet k využívání 
větrné energie na moři a umožnit náležitou 
integraci do elektrické sítě. Pozornost bude 
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zaměřena na vývoj, otestování 
a demonstrace nové generace systémů pro 
přeměnu větrné energie, ve větším měřítku, 
s vyšší účinností přeměny a větší 
dostupností jak na souši, tak na moři 
(včetně ve vzdálených oblastech a 
v prostředí s nepříznivými povětrnostními 
podmínkami) a rovněž na nové procesy 
sériové výroby.

zaměřena na vývoj, otestování 
a demonstrace nové generace systémů pro 
přeměnu větrné energie, ve větším měřítku, 
s vyšší účinností přeměny a větší 
dostupností jak na souši, tak na moři 
(včetně ve vzdálených oblastech a 
v prostředí s nepříznivými povětrnostními 
podmínkami) a rovněž na nové procesy 
sériové výroby. Proveditelnost ve 
vzdálených oblastech a v prostředí 
s nepříznivými klimatickými podmínkami 
by se měla prověřit prostřednictvím 
vhodných nástrojů na modelování 
podnebí a oceánů. Za účelem naplnění 
těchto cílů se v rámci plánu SET vytvoří 
zvláštní rozpočtová položka věnovaná 
iniciativě na podporu průmyslu větrných 
elektráren.

Or. en

Odůvodnění

V energetickém plánu do roku 2050 Evropská komise očekává, že se větrná energie stane do 
roku 2050 klíčovou technologií výroby elektřiny, která bude vytvářet 31,6 % až 48,7 % 
produkce, tedy víc než kterákoli jiná technologie. K tomu nedojde, pokud se na vývoj 
nevynaloží dostatečné prostředky.  Rozpočtová položka není jen zdrojem finanční podpory, 
ale poskytuje rovněž politické záruky nutné proto, aby mohl  průmysl navrhnout vlastní 
investiční strategie a zvýšit pákový efekt ve spolufinancovaných projektech.

Pozměňovací návrh 770
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na sluneční energii, zahrnující 
fotovoltaiku a koncentraci sluneční 
energie, by se měly do roku 2020 snížit 
v porovnání s rokem 2010 na polovinu, 
pokud má tento druh energie získat určitý 
podíl na trhu s elektřinou.

Náklady na sluneční energii, zahrnující 
fotovoltaiku a koncentraci sluneční 
energie, by se měly do roku 2020 snížit 
v porovnání s rokem 2010 minimálně 
o polovinu, pokud má tento druh energie 
získat určitý podíl na trhu s elektřinou.

Or. it
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Pozměňovací návrh 771
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě fotovoltaiky to bude vyžadovat 
dlouhodobý výzkum týkající se nových 
koncepcí a systémů, demonstrace 
a testování hromadné výroby za účelem 
zavádění ve velkém měřítku.

V případě fotovoltaiky to bude vyžadovat 
dlouhodobý výzkum týkající se nových 
koncepcí a systémů, demonstrace 
a testování výhod hromadné výroby za 
účelem zavádění ve velkém měřítku při 
vynaložení dostupných 
a konkurenceschopných nákladů.

Or. it

Pozměňovací návrh 772
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě fotovoltaiky to bude vyžadovat 
dlouhodobý výzkum týkající se nových 
koncepcí a systémů, demonstrace 
a testování hromadné výroby za účelem 
zavádění ve velkém měřítku.

V případě fotovoltaiky to bude vyžadovat 
výzkum vysoce výkonných výrobních 
procesů a produktů, demonstrace 
a testování hromadné výroby za účelem 
zavádění ve velkém měřítku a dlouhodobý
výzkum nových technologií. Pozornost se 
bude soustředit na rozvoj a demonstraci 
posílení sítě a budování rozhraní (síťové 
ukládání a aktivní invertory poskytující 
služby pro provoz systému elektrické 
energie, pokročilé multifunkční 
fotovoltaické moduly a rovnováha 
systémových prvků se zvláštními funkcemi 
pro stavební integraci).

Or. en
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Odůvodnění

Horizont 2020 by měl přispívat k dosažení priorit stanovených v plánech na období 2010–
2020 pro fotovoltaiku a technologie koncentrace sluneční energie v rámci Evropské iniciativy 
pro solární energii.

Pozměňovací návrh 773
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě koncentrace sluneční energie se 
pozornost soustředí na rozvoj možností 
zvýšení účinnosti při současném snížení 
nákladů a dopadů na životní prostředí, což 
umožní průmyslové rozšíření 
předvedených technologií, a to 
vybudováním elektráren, které budou 
prvními svého druhu. Budou otestována
řešení, která účinně spojují výrobu 
elektřiny ze sluneční energie 
s odsolováním vody.

V případě koncentrace sluneční energie se 
pozornost soustředí na rozvoj možností 
zvýšení účinnosti a možnosti expedice, 
prostřednictvím ukládání a hybridizace,
při současném snížení nákladů a dopadů na 
životní prostředí. Kromě výzkumných 
témat je cílem podporovat průmyslové 
rozšíření předvedených technologií, a to 
vybudováním elektráren, které budou 
prvními svého druhu. Řešení, která účinně 
spojují výrobu elektřiny ze sluneční 
energie s dalšími obnovitelnými zdroji, 
jako je biomasa v hybridních 
elektrárnách, umožní spolehlivou výrobu 
elektrické energie, nebo bude sloužit pro 
jiné účely, jako je odsolování vody.

Or. en

Odůvodnění

Horizont 2020 by měl přispívat k dosažení priorit stanovených v plánech na období 2010–
2020 pro fotovoltaiku a technologie koncentrace sluneční energie v rámci Evropské iniciativy 
pro solární energii.

Pozměňovací návrh 774
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě fotovoltaiky to bude vyžadovat 
dlouhodobý výzkum týkající se nových 
koncepcí a systémů, demonstrace 
a testování hromadné výroby za účelem 
zavádění ve velkém měřítku.

V případě fotovoltaiky to bude vyžadovat 
dlouhodobý výzkum týkající se nových 
koncepcí a systémů, demonstrace 
a testování hromadné výroby za účelem 
zavádění ve velkém měřítku, které se bude 
týkat jak centralizovaných, tak drobných 
decentralizovaných fotovoltaických 
systémů, a zvýšené zaměření na silné 
stránky Evropanů, jako jsou průmyslový 
design a integrace budov.

Or. en

Pozměňovací návrh 775
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu lepší představy o tom, zda je 
sluneční energie schopna tohoto cíle 
dosáhnout, je jedna samostatná položka 
rozpočtu věnována evropským 
průmyslovým iniciativám v oblasti 
sluneční energie v rámci plánu SET.

Or. it

Pozměňovací návrh 776
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.3. Rozvoj konkurenceschopných 
a ekologicky bezpečných technologií pro 
zachycování, přepravu a ukládání CO2

vypouští se
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Zachycování a ukládání CO2 (CCS) je 
hlavní možností, kterou je nutno na 
celosvětové úrovni zavádět šířeji 
v komerčním měřítku k vyřešení problému 
souvisejícího s dekarbonizovanou výrobou 
elektřiny a průmyslem s nízkými emisemi 
uhlíku do roku 2050. Cílem je 
minimalizovat dodatečné náklady na CCS 
v energetickém odvětví u uhelných 
a plynových elektráren v porovnání 
s odpovídajícími elektrárnami bez CCS 
a energeticky náročnými průmyslovými 
zařízeními.
Podpora bude poskytována zejména na 
demonstrace týkající se celého řetězce 
CCS pro reprezentativní portfolio různých 
technologických možností zachycování, 
přepravy a ukládání. To bude 
doprovázeno výzkumem týkajícím se 
dalšího rozvoje těchto technologií 
a zajištění konkurenceschopnějších 
technologií zachycování, zdokonalených 
součástí, integrovaných systémů 
a procesů, bezpečného geologického 
ukládání a racionálních řešení pro 
opětovné použití zachyceného CO2 ve 
velkém měřítku s cílem umožnit komerční 
zavádění technologií CCS u elektráren na 
fosilní paliva a v jiných výrobních 
odvětvích s vysokými emisemi uhlíku 
zprovozněných po roce 2020.

Or. it

Pozměňovací návrh 777
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.3. Rozvoj konkurenceschopných 
a ekologicky bezpečných technologií pro 

vypouští se
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zachycování, přepravu a ukládání CO2
Zachycování a ukládání CO2 (CCS) je 
hlavní možností, kterou je nutno na 
celosvětové úrovni zavádět šířeji 
v komerčním měřítku k vyřešení problému 
souvisejícího s dekarbonizovanou výrobou 
elektřiny a průmyslem s nízkými emisemi 
uhlíku do roku 2050. Cílem je 
minimalizovat dodatečné náklady na CCS 
v energetickém odvětví u uhelných 
a plynových elektráren v porovnání 
s odpovídajícími elektrárnami bez CCS 
a energeticky náročnými průmyslovými 
zařízeními.
Podpora bude poskytována zejména na 
demonstrace týkající se celého řetězce 
CCS pro reprezentativní portfolio různých 
technologických možností zachycování, 
přepravy a ukládání. To bude 
doprovázeno výzkumem týkajícím se 
dalšího rozvoje těchto technologií 
a zajištění konkurenceschopnějších 
technologií zachycování, zdokonalených 
součástí, integrovaných systémů
a procesů, bezpečného geologického 
ukládání a racionálních řešení pro 
opětovné použití zachyceného CO2 ve 
velkém měřítku s cílem umožnit komerční 
zavádění technologií CCS u elektráren na 
fosilní paliva a v jiných výrobních 
odvětvích s vysokými emisemi uhlíku 
zprovozněných po roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 778
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.3. Rozvoj konkurenceschopných 
a ekologicky bezpečných technologií pro 

3.2.3. Rozvoj konkurenceschopných 
a ekologicky bezpečných technologií pro 
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zachycování, přepravu a ukládání CO2 zachycování, využívání, přepravu 
a ukládání CO2

Or. en

Pozměňovací návrh 779
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachycování a ukládání CO2 (CCS) je
hlavní možností, kterou je nutno na 
celosvětové úrovni zavádět šířeji 
v komerčním měřítku k vyřešení problému 
souvisejícího s dekarbonizovanou výrobou 
elektřiny a průmyslem s nízkými emisemi 
uhlíku do roku 2050. Cílem je 
minimalizovat dodatečné náklady na CCS 
v energetickém odvětví u uhelných 
a plynových elektráren v porovnání 
s odpovídajícími elektrárnami bez CCS 
a energeticky náročnými průmyslovými 
zařízeními.

Zachycování a ukládání uhlíku (CCS) 
a jeho zachycování a využívání (CCU)
jsou hlavní možnosti, které je nutno na 
celosvětové úrovni zavádět šířeji 
v komerčním měřítku k vyřešení problému 
souvisejícího s dekarbonizovanou výrobou 
elektřiny a průmyslem s nízkými emisemi 
uhlíku do roku 2050. Cílem je 
minimalizovat dodatečné náklady na CCS 
v energetickém odvětví u uhelných 
a plynových elektráren v porovnání 
s odpovídajícími elektrárnami bez CCS 
a energeticky náročnými průmyslovými 
zařízeními.

Or. en

Pozměňovací návrh 780
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachycování a ukládání CO2 (CCS) je 
hlavní možností, kterou je nutno na 
celosvětové úrovni zavádět šířeji 
v komerčním měřítku k vyřešení problému
souvisejícího s dekarbonizovanou výrobou 
elektřiny a průmyslem s nízkými emisemi 

Zachycování a ukládání CO2 (CCS) je 
jednou z možností, které je nutno na 
celosvětové úrovni zavádět šířeji 
v komerčním měřítku k vyřešení problému 
souvisejícího s dekarbonizovanou výrobou 
elektřiny a průmyslem s nízkými emisemi 
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uhlíku do roku 2050. Cílem je 
minimalizovat dodatečné náklady na CCS 
v energetickém odvětví u uhelných 
a plynových elektráren v porovnání 
s odpovídajícími elektrárnami bez CCS 
a energeticky náročnými průmyslovými 
zařízeními.

uhlíku do roku 2050. Cílem je 
minimalizovat dodatečné náklady na CCS 
v energetickém odvětví u uhelných 
a plynových elektráren v porovnání 
s odpovídajícími elektrárnami bez CCS 
a energeticky náročnými průmyslovými 
zařízeními.

Or. en

Odůvodnění

Tvrdit, že CCS je hlavní možností jak dosáhnout bezuhlíkového hospodářství, je přehnané, 
vzhledem k tomu, jako roli na cestě ke snižování uhlíkových emisí hrají další vhodné možnosti, 
jako je energetická efektivita, obnovitelné zdroje a sítě. Navíc rozptylování CO2 při ukládání 
je stále předmětem diskuze.

Pozměňovací návrh 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachycování a ukládání CO2 (CCS) je 
hlavní možností, kterou je nutno na 
celosvětové úrovni zavádět šířeji 
v komerčním měřítku k vyřešení problému 
souvisejícího s dekarbonizovanou výrobou 
elektřiny a průmyslem s nízkými emisemi 
uhlíku do roku 2050. Cílem je 
minimalizovat dodatečné náklady na CCS 
v energetickém odvětví u uhelných 
a plynových elektráren v porovnání
s odpovídajícími elektrárnami bez CCS 
a energeticky náročnými průmyslovými 
zařízeními.

Zachycování a ukládání CO2 (CCS) je 
hlavní možností, kterou je nutno na 
celosvětové úrovni zavádět šířeji 
v komerčním měřítku k vyřešení problému 
souvisejícího s dekarbonizovanou výrobou 
elektřiny a průmyslem s nízkými emisemi 
uhlíku do roku 2050. Cílem je 
minimalizovat dodatečné náklady na CCS 
v energetickém odvětví a u uhelných 
a plynových elektráren zejména 
v porovnání s odpovídajícími elektrárnami 
bez CCS a energeticky náročnými 
průmyslovými zařízeními.

Or. en

Pozměňovací návrh 782
Konrad Szymański
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachycování a využívání uhlíku (CCU) 
představuje potenciál s přidanou 
hodnotou pro využití uhlíku získaného 
z elektráren a průmyslových instalací 
a mohlo by být přínosem při přechodu 
k bezuhlíkovému hospodářství. Je třeba 
zabývat se systémy zachycování 
a využívání uhlíku a technologiemi 
přeměny CO2 na takové produkty, jako 
jsou chemikálie, hnojiva, paliva 
a bioropa.

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Získávání uhlíku lze s využitím synergie 
spojit s ukládáním uhlíku v chemických 
produktech (uhlík na chemikálie). Navíc 
je zde ještě možnost výroby paliv 
technologií syngas, kterou lze využít 
k vyrovnání kolísající energetické 
produkce, pokud se zapojí obnovitelný 
vodík. Vzniklé palivo lze využít pro výrobu 
elektřiny v dobách nejvyšší poptávky.
Rozvoj nízkonákladových a vůči palivům 
tolerantních zplyňovacích technologií je 
pro tyto systémy zásadní.

Or. en

Pozměňovací návrh 784
Konrad Szymański
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle toho je třeba včas rozvíjet 
spolehlivou infrastrukturu pro CO2, 
neboť elektrárny na fosilní paliva a další 
zdroje CO2 se nebudou nalézat v blízkosti 
ložisek, která jsou často pod mořem, 
zatímco elektrárny se obvykle nacházejí 
v místech, kde je vyšší energetická 
poptávka.

Or. en

Pozměňovací návrh 785
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora bude poskytována zejména na 
demonstrace týkající se celého řetězce CCS 
pro reprezentativní portfolio různých
technologických možností zachycování, 
přepravy a ukládání. To bude doprovázeno 
výzkumem týkajícím se dalšího rozvoje 
těchto technologií a zajištění 
konkurenceschopnějších technologií 
zachycování, zdokonalených součástí, 
integrovaných systémů a procesů, 
bezpečného geologického ukládání 
a racionálních řešení pro opětovné použití 
zachyceného CO2 ve velkém měřítku 
s cílem umožnit komerční zavádění 
technologií CCS u elektráren na fosilní 
paliva a v jiných výrobních odvětvích 
s vysokými emisemi uhlíku zprovozněných 
po roce 2020.

Podpora bude poskytována studiím 
financovaných společně ze soukromých 
a veřejných prostředků, zejména na 
demonstrace týkající se celého řetězce CCS 
pro reprezentativní portfolio různých 
technologických možností zachycování, 
přepravy a ukládání a na technologie na 
zachycování a využívání uhlíku (CCU).
To bude doprovázeno výzkumem 
financovaným společně ze soukromých 
a veřejných prostředků týkajícím se 
dalšího rozvoje těchto technologií 
a zajištění konkurenceschopnějších 
technologií zachycování a využívání, 
zdokonalených součástí, integrovaných 
systémů a procesů, bezpečného 
geologického ukládání a racionálních 
řešení pro opětovné použití zachyceného 
CO2 ve velkém měřítku s cílem umožnit 
komerční zavádění technologií CCS
a CCU u elektráren na fosilní paliva a 
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v jiných výrobních odvětvích s vysokými 
emisemi uhlíku zprovozněných po 
roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

Nemělo by se usilovat jen o zachycování a ukládání, ale především o dlouhodobě udržitelné 
využívání CO2 šetrné k životnímu prostředí. Jelikož studie v této oblasti jsou velice nákladné 
a jejich cílem je komerční uplatnění, měl by se na jejich spolufinancování podílet soukromý 
sektor.

Pozměňovací návrh 786
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Geotermální energie, vodní energie 
a energie moře a rovněž jiné obnovitelné 
zdroje energie mohou přispět 
k dekarbonizaci zásobování energií 
v Evropě a současně zvýšit jeho pružnost 
s ohledem na variabilní výrobu a používání 
energie. Cílem je dovést nákladově 
efektivní a udržitelné technologie do 
komerční fáze, což umožní rozsáhlé 
zavádění v průmyslovém měřítku, včetně 
integrace sítí. Energie oceánů, jako je 
přílivová energie, energie proudění nebo 
vln, nabízejí předvídatelnou energii 
s nulovými emisemi uhlíku. Výzkumné 
činnosti by měly zahrnovat inovativní 
výzkum v laboratorním prostředí zaměřený 
na nízkonákladové spolehlivé součásti 
a materiály ve vysoce korozivním, 
biologicky znečišťujícím prostředí, jakož 
i demonstrace v různých podmínkách 
evropských vod.

Geotermální energie, vodní energie 
a energie moře a rovněž jiné obnovitelné 
zdroje energie mohou přispět 
k dekarbonizaci zásobování energií 
v Evropě a současně zvýšit jeho pružnost 
s ohledem na variabilní výrobu a používání 
energie. Cílem je dovést nákladově 
efektivní a udržitelné technologie do 
komerční fáze, což umožní rozsáhlé 
zavádění v průmyslovém měřítku, včetně 
integrace sítí. Energie oceánů, jako je 
přílivová energie, energie proudění nebo 
vln, nabízejí předvídatelnou energii 
s nulovými emisemi uhlíku. Výzkumné 
činnosti by měly zahrnovat inovativní 
výzkum v laboratorním prostředí zaměřený 
na nízkonákladové spolehlivé součásti 
a materiály ve vysoce korozivním, 
biologicky znečišťujícím prostředí, jakož 
i demonstrace v různých podmínkách 
evropských vod. V zájmu lepší představy 
o tom, zda jsou vodní a geotermální 
energie, energie z mořských vln a další 
obnovitelné zdroje schopny dosáhnout 
stanovených cílů, je v rámci plánu SET 
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evropským průmyslovým iniciativám 
v oblasti vodní energie věnována jedna 
samostatná rozpočtová položka.

Or. it

Pozměňovací návrh 787
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Geotermální energie, vodní energie 
a energie moře a rovněž jiné obnovitelné 
zdroje energie mohou přispět 
k dekarbonizaci zásobování energií 
v Evropě a současně zvýšit jeho pružnost 
s ohledem na variabilní výrobu a používání 
energie. Cílem je dovést nákladově 
efektivní a udržitelné technologie do 
komerční fáze, což umožní rozsáhlé 
zavádění v průmyslovém měřítku, včetně 
integrace sítí. Energie oceánů, jako je
přílivová energie, energie proudění nebo 
vln, nabízejí předvídatelnou energii 
s nulovými emisemi uhlíku. Výzkumné 
činnosti by měly zahrnovat inovativní 
výzkum v laboratorním prostředí zaměřený 
na nízkonákladové spolehlivé součásti 
a materiály ve vysoce korozivním, 
biologicky znečišťujícím prostředí, jakož 
i demonstrace v různých podmínkách 
evropských vod.

Geotermální energie, vodní energie 
a energie moře a rovněž jiné obnovitelné 
zdroje energie mohou přispět 
k dekarbonizaci zásobování energií 
v Evropě a současně zvýšit jeho pružnost 
s ohledem na variabilní výrobu a používání 
energie. Cílem je dovést nákladově 
efektivní a udržitelné technologie do 
komerční fáze, což umožní zavádění 
v průmyslovém měřítku, včetně integrace 
sítí. Energie oceánů, jako je přílivová 
energie, energie proudění nebo vln, 
nabízejí předvídatelnou energii s nulovými 
emisemi uhlíku. Výzkumné činnosti by 
měly zahrnovat inovativní výzkum 
v laboratorním prostředí zaměřený na 
nízkonákladové spolehlivé součásti 
a materiály ve vysoce korozivním, 
biologicky znečišťujícím prostředí 
a zvýšená pozornost by měla být věnována
demonstraci v různých podmínkách 
evropských vod se zaměřením na trvalost, 
energetické převzetí a předpovědi nejprve 
na malých ukázkových modelech.

Or. en

Pozměňovací návrh 788
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.4 a. Snižování dopadu, který mají na 
životní prostředí dočasné zdroje energie
Plán vytvořit nízkouhlíkové hospodářství 
ukazuje, že v krátkodobém až 
střednědobém horizontu může plyn přispět 
k přeměně energetického systému. Aby se 
v přechodném období dosáhlo 
požadovaného snížení emisí, je třeba 
učinit významné investice do výzkumu, 
vývoje, demonstrací a uvádění na trh 
účinných, bezpečných a spolehlivých 
nízkouhlíkových energetických 
technologií, včetně plynu, a služeb
Technologické výzkumy a ukázkové 
projekty by měly zlepšit ochranu životního 
prostředí, řízení rizik a bezpečnost 
původního konvenčního a nekonvenčního 
uhlovodíku jakožto hlavního palivového 
zdroje pro výrobu elektřiny 
a kombinovaného tepla a chladu. Cílem je 
snížit jejich emise a dopad na životní 
prostředí do doby, než bude možné  
vyřadit je z provozu a nahradit 
nízkouhlíkovými alternativami.

Or. en

Pozměňovací návrh 789
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Splnění evropských cílů týkajících se 
snižování spotřeby energie a emisí CO2 
vyžaduje rovněž rozvoj nových paliv 
a mobilních zdrojů energie. To je obzvláště 

Splnění evropských cílů týkajících se 
snižování spotřeby energie a emisí CO2 
vyžaduje rovněž rozvoj náhradních 
možností, nových paliv a mobilních zdrojů 
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důležité k vyřešení výzvy týkající se 
inteligentní, ekologické a integrované 
dopravy. Hodnotové řetězce u těchto 
technologií a alternativních paliv nejsou 
dostatečně rozvinuté a je nutno je rychleji 
dovést k demonstracím.

energie. To je obzvláště důležité k vyřešení 
výzvy týkající se inteligentní, ekologické 
a integrované dopravy. Hodnotové řetězce 
u těchto technologií a alternativních paliv 
nejsou dostatečně rozvinuté a je nutno je 
rychleji dovést k demonstracím.

Or. en

Pozměňovací návrh 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem u bioenergie je dovést nejslibnější 
technologie do komerční fáze, umožnit 
rozsáhlou udržitelnou výrobu pokročilých 
biopaliv druhé generace různých 
hodnotových řetězců pro dopravu a vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny z biomasy, včetně CCS. Cílem 
je vyvinout a předvést technologie pro 
různé druhy výroby bioenergie v různých 
měřítcích s přihlédnutím k odlišným 
zeměpisným a klimatickým podmínkám 
a logistickým omezením. Dlouhodobější 
výzkum podpoří rozvoj udržitelného 
bioenergetického odvětví po roce 2020.
Tyto činnosti doplní předchozí (výchozí 
suroviny, biologické zdroje) a následné 
(integrace do vozového parku) výzkumné 
činnosti prováděné v rámci ostatních 
příslušných společenských výzev.

Cílem u bioenergie je dovést nejslibnější 
technologie do komerční fáze, umožnit 
rozsáhlou udržitelnou výrobu pokročilých 
biopaliv druhé generace různých 
hodnotových řetězců pro dopravu a vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny z biomasy, včetně CCS. Cílem 
je vyvinout a předvést technologie pro 
různé druhy výroby bioenergie v různých 
měřítcích s přihlédnutím k výrobě velkých 
dodávek biomasy za konkurenceschopné 
výrobní ceny odlišným zeměpisným 
a klimatickým podmínkám a logistickým 
omezením. Dlouhodobější výzkum podpoří 
rozvoj udržitelného bioenergetického 
odvětví po roce 2020. Tyto činnosti doplní 
předchozí (výchozí suroviny, biologické 
zdroje) a následné (integrace do vozového 
parku) výzkumné činnosti prováděné 
v rámci ostatních příslušných 
společenských výzev.

Or. en

Pozměňovací návrh 791
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem u bioenergie je dovést nejslibnější 
technologie do komerční fáze, umožnit 
rozsáhlou udržitelnou výrobu pokročilých 
biopaliv druhé generace různých 
hodnotových řetězců pro dopravu a vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny z biomasy, včetně CCS. Cílem 
je vyvinout a předvést technologie pro 
různé druhy výroby bioenergie v různých 
měřítcích s přihlédnutím k odlišným 
zeměpisným a klimatickým podmínkám 
a logistickým omezením. Dlouhodobější 
výzkum podpoří rozvoj udržitelného 
bioenergetického odvětví po roce 2020.
Tyto činnosti doplní předchozí (výchozí 
suroviny, biologické zdroje) a následné 
(integrace do vozového parku) výzkumné 
činnosti prováděné v rámci ostatních 
příslušných společenských výzev.

Cílem u bioenergie je dovést nejslibnější 
technologie do komerční fáze, umožnit 
výrobu pokročilých biopaliv různých 
hodnotových řetězců pro dopravu, která by 
byla z hlediska životního prostředí
udržitelná a zároveň šetrná ke klimatu,
a vysoce energeticky účinnou 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
z biomasy. Cílem je vyvinout a předvést 
technologie pro různé druhy výroby 
bioenergie v různých měřítcích 
s přihlédnutím k atmosférickému 
uhlíkovému dluhu různých surovin 
biomasy včetně přímých a nepřímých 
změn ve využití půdy, odlišným 
zeměpisným a klimatickým podmínkám 
a logistickým omezením. Dlouhodobější 
výzkum podpoří rozvoj udržitelného 
bioenergetického odvětví po roce 2020.
Tyto činnosti doplní předchozí (výchozí 
suroviny, biologické zdroje) a následné 
(integrace do vozového parku) výzkumné 
činnosti prováděné v rámci ostatních 
příslušných společenských výzev.

Or. en

Pozměňovací návrh 792
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem u bioenergie je dovést nejslibnější 
technologie do komerční fáze, umožnit 
rozsáhlou udržitelnou výrobu pokročilých 
biopaliv druhé generace různých 
hodnotových řetězců pro dopravu a vysoce 

Cílem u bioenergie je dovést nejslibnější 
technologie do komerční fáze, umožnit 
rozsáhlou udržitelnou výrobu pokročilých 
biopaliv druhé generace různých 
hodnotových řetězců pro dopravu a vysoce 
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účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny z biomasy, včetně CCS. Cílem 
je vyvinout a předvést technologie pro 
různé druhy výroby bioenergie v různých 
měřítcích s přihlédnutím k odlišným 
zeměpisným a klimatickým podmínkám 
a logistickým omezením. Dlouhodobější 
výzkum podpoří rozvoj udržitelného 
bioenergetického odvětví po roce 2020.
Tyto činnosti doplní předchozí (výchozí 
suroviny, biologické zdroje) a následné 
(integrace do vozového parku) výzkumné 
činnosti prováděné v rámci ostatních 
příslušných společenských výzev.

účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny z biomasy. Cílem je vyvinout 
a předvést technologie pro různé druhy 
výroby bioenergie v různých měřítcích 
s přihlédnutím k odlišným zeměpisným 
a klimatickým podmínkám a logistickým 
omezením. Dlouhodobější výzkum podpoří 
rozvoj udržitelného bioenergetického 
odvětví po roce 2020. Tyto činnosti doplní 
předchozí (výchozí suroviny, biologické 
zdroje) a následné (integrace do vozového 
parku) výzkumné činnosti prováděné 
v rámci ostatních příslušných 
společenských výzev.

Or. it

Pozměňovací návrh 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem u bioenergie je dovést nejslibnější 
technologie do komerční fáze, umožnit 
rozsáhlou udržitelnou výrobu pokročilých 
biopaliv druhé generace různých 
hodnotových řetězců pro dopravu a vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny z biomasy, včetně CCS. Cílem 
je vyvinout a předvést technologie pro 
různé druhy výroby bioenergie v různých 
měřítcích s přihlédnutím k odlišným 
zeměpisným a klimatickým podmínkám 
a logistickým omezením. Dlouhodobější 
výzkum podpoří rozvoj udržitelného 
bioenergetického odvětví po roce 2020.
Tyto činnosti doplní předchozí (výchozí 
suroviny, biologické zdroje) a následné 
(integrace do vozového parku) výzkumné 
činnosti prováděné v rámci ostatních 
příslušných společenských výzev.

Cílem u bioenergie je dovést nejslibnější 
technologie do komerční fáze, umožnit 
rozsáhlou plně udržitelnou výrobu 
pokročilých biopaliv druhé a třetí generace 
různých hodnotových řetězců pro dopravu 
a vysoce účinnou kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny z biomasy, včetně CCS.
Cílem je vyvinout a předvést technologie 
pro různé druhy výroby bioenergie 
v různých měřítcích s přihlédnutím 
k odlišným zeměpisným a klimatickým 
podmínkám a logistickým omezením.
Dlouhodobější výzkum podpoří rozvoj 
udržitelného bioenergetického odvětví po 
roce 2020. Tyto činnosti doplní předchozí 
(výchozí suroviny, biologické zdroje) 
a následné (integrace do vozového parku) 
výzkumné činnosti prováděné v rámci 
ostatních příslušných společenských výzev.

Or. en
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Pozměňovací návrh 794
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem u bioenergie je dovést nejslibnější 
technologie do komerční fáze, umožnit 
rozsáhlou udržitelnou výrobu pokročilých 
biopaliv druhé generace různých 
hodnotových řetězců pro dopravu a vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny z biomasy, včetně CCS. Cílem 
je vyvinout a předvést technologie pro 
různé druhy výroby bioenergie v různých 
měřítcích s přihlédnutím k odlišným 
zeměpisným a klimatickým podmínkám 
a logistickým omezením. Dlouhodobější 
výzkum podpoří rozvoj udržitelného 
bioenergetického odvětví po roce 2020.
Tyto činnosti doplní předchozí (výchozí 
suroviny, biologické zdroje) a následné 
(integrace do vozového parku) výzkumné 
činnosti prováděné v rámci ostatních 
příslušných společenských výzev.

Cílem u bioenergie je dovést nejslibnější 
technologie do komerční fáze, umožnit 
rozsáhlou udržitelnou výrobu pokročilých 
biopaliv druhé generace různých 
hodnotových řetězců pro dopravu a vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny z biomasy. Cílem je vyvinout 
a předvést technologie pro různé druhy 
výroby bioenergie v různých měřítcích 
s přihlédnutím k odlišným zeměpisným 
a klimatickým podmínkám a logistickým 
omezením. Dlouhodobější výzkum podpoří 
rozvoj udržitelného bioenergetického 
odvětví po roce 2020. Tyto činnosti doplní 
předchozí (výchozí suroviny, biologické 
zdroje) a následné (integrace do vozového 
parku) výzkumné činnosti prováděné 
v rámci ostatních příslušných 
společenských výzev.

Or. en

Odůvodnění

CCS není bioenergetická technologie.

Pozměňovací návrh 795
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Palivové články a vodík mohou značně 
přispět k vyřešení energetických problémů, 

Palivové články a vodík mohou značně 
přispět k vyřešení energetických problémů, 
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s nimiž se Evropa potýká. Zajištění tržní 
konkurenceschopnosti těchto technologií 
bude vyžadovat značné snížení nákladů.
Pro ilustraci, náklady na systémy 
palivových článků pro dopravu bude nutno 
během příštích 10 let snížit desetkrát. Za 
tímto účelem bude poskytována podpora 
rozsáhlým demonstracím a zavádění 
v předkomerční fázi, pokud jde o přenosné, 
pevné, dopravní aplikace a související 
služby, a rovněž dlouhodobému výzkumu 
a technologickému rozvoji za účelem 
vytvoření konkurenceschopného řetězce 
pro palivové články a udržitelné výroby 
vodíku a příslušné infrastruktury v celé 
Unii. Je zapotřebí značná vnitrostátní 
a mezinárodní spolupráce, aby byl možný 
průlom na trhu v dostatečném měřítku, 
včetně vypracování příslušných norem.

s nimiž se Evropa potýká. Zajištění tržní 
konkurenceschopnosti těchto technologií 
bude vyžadovat značné snížení nákladů.
Pro ilustraci, náklady na systémy 
palivových článků pro dopravu bude nutno 
během příštích 10 let snížit minimálně
desetkrát. Za tímto účelem bude 
poskytována podpora rozsáhlým 
demonstracím a zavádění v předkomerční 
fázi, pokud jde o přenosné, pevné, 
dopravní aplikace a související služby, 
a rovněž dlouhodobému výzkumu 
a technologickému rozvoji za účelem 
vytvoření konkurenceschopného řetězce 
pro palivové články a udržitelné výroby 
vodíku a příslušné infrastruktury v celé 
Unii. Je zapotřebí značná vnitrostátní 
a mezinárodní spolupráce, aby byl možný 
průlom na trhu v dostatečném měřítku, 
včetně vypracování příslušných norem.

Or. it

Pozměňovací návrh 796
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Palivové články a vodík mohou značně 
přispět k vyřešení energetických problémů, 
s nimiž se Evropa potýká. Zajištění tržní 
konkurenceschopnosti těchto technologií 
bude vyžadovat značné snížení nákladů.
Pro ilustraci, náklady na systémy 
palivových článků pro dopravu bude nutno 
během příštích 10 let snížit desetkrát. Za 
tímto účelem bude poskytována podpora 
rozsáhlým demonstracím a zavádění 
v předkomerční fázi, pokud jde o přenosné, 
pevné, dopravní aplikace a související 
služby, a rovněž dlouhodobému výzkumu 
a technologickému rozvoji za účelem 

Palivové články a vodík mohou značně 
přispět k vyřešení energetických problémů, 
s nimiž se Evropa potýká. Zajištění tržní 
konkurenceschopnosti těchto technologií 
bude vyžadovat značné snížení nákladů.
Pro ilustraci, náklady na systémy 
palivových článků pro dopravu bude nutno 
během příštích 10 let snížit desetkrát. Za 
tímto účelem bude poskytována podpora 
demonstracím a zavádění v předkomerční 
fázi, pokud jde o přenosné, pevné, 
dopravní aplikace a související služby, 
a rovněž dlouhodobému výzkumu 
a technologickému rozvoji za účelem 



PE492.826v02-00 30/167 AM\909647CS.doc

CS

vytvoření konkurenceschopného řetězce 
pro palivové články a udržitelné výroby 
vodíku a příslušné infrastruktury v celé 
Unii. Je zapotřebí značná vnitrostátní 
a mezinárodní spolupráce, aby byl možný 
průlom na trhu v dostatečném měřítku, 
včetně vypracování příslušných norem.

vytvoření udržitelného řetězce pro 
palivové články a udržitelné výroby vodíku 
a příslušné infrastruktury v celé Unii. Je 
zapotřebí značná vnitrostátní 
a mezinárodní spolupráce, aby byl možný 
průlom na trhu v dostatečném měřítku, 
včetně vypracování příslušných norem.

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.3.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Existuje celá škála nových možností 
s dlouhodobým potenciálem, například 
kovová paliva, paliva z fotosyntetizujících 
mikroorganismů (ve vodním a půdním 
prostředí) a z umělých fotosyntetizujících 
napodobenin. Tyto nové cesty mohou 
nabídnout potenciál k účinnější přeměně 
energie, nákladově konkurenceschopnějším 
a udržitelnějším technologiím a procesům 
vypouštějícím téměř neutrální „emise 
skleníkových plynů“, které nesoutěží 
o zemědělskou půdu. Podpora bude 
poskytována zejména na dovedení těchto 
nových a jiných potenciálních technologií 
z laboratoře k demonstracím za účelem 
demonstrací v předkomerční fázi do 
roku 2020.

Existuje celá škála nových možností 
s dlouhodobým potenciálem, paliva 
z fotosyntetizujících mikroorganismů (ve 
vodním a půdním prostředí) a z umělých 
fotosyntetizujících napodobenin. Tyto nové 
cesty mohou nabídnout potenciál 
k účinnější přeměně energie, nákladově 
konkurenceschopnějším a udržitelnějším 
technologiím a procesům vypouštějícím 
téměř neutrální „emise skleníkových 
plynů“, které nesoutěží o zemědělskou 
půdu. Podpora bude poskytována zejména 
na dovedení udržitelných a bezpečných 
technologií z laboratoře k demonstracím se 
zaměřením na náklady na životní cyklus 
energie a dopad na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.3a. Flexibilní a účinné elektrárny na 
fosilní paliva – využití různých 
druhů obnovitelných zdrojů energie
Pro zajištění stability sítě a zabezpečení 
dodávek elektrické energie jsou stále 
nejdůležitější flexibilní a účinné 
elektrárny na fosilní paliva. V období 
přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 
čelíme problému, jak vyvážit výrobu 
elektrické energie z různých 
obnovitelných zdrojů a výrobu elektrické 
energie z flexibilních konvenčních 
elektráren. Konvenční elektrárny jsou 
v současnosti koncipovány tak, aby 
pracovaly na úrovni základního zatížení, 
zatímco pokud budou zálohou pro výrobu 
obnovitelné energie, budou často pracovat 
pouze v režimu částečného zatížení, kdy 
jsou méně výkonné, což má vliv na emise.
Je třeba provést výzkum zaměřený na 
optimalizaci flexibility a účinnosti 
konvenčních elektráren při provozu na 
částečné zatížení, a zajistit tak, aby byla 
k dispozici flexibilní a účinná záloha, 
která by doplňovala a podporovala 
rostoucí podíl energie z obnovitelných 
zdrojů a postupně umožnila větší 
začlenění elektrické energie z různých 
obnovitelných zdrojů do sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.4. Jednotná, inteligentní evropská 
elektrická soustava

3.4. Jednotná, inteligentní, pružná
evropská energetická soustava
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Or. en

Pozměňovací návrh 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektrické sítě musí reagovat na tři 
vzájemně související problémy, aby bylo 
možno dosáhnout uživatelsky přívětivé 
a stále více dekarbonizované elektrické 
soustavy: vytvoření celoevropského trhu;  
integrace ohromného nárůstu 
obnovitelných zdrojů energie a řízení 
vztahů mezi miliony dodavatelů 
a odběratelů (přičemž domácnosti budou 
v rostoucí míře jak dodavateli, tak 
odběrateli), včetně majitelů elektrických 
vozidel. Budoucí elektrické sítě budou hrát
klíčovou úlohu při přechodu na zcela 
dekarbonizovanou elektrickou soustavu 
a současně zajistí dodatečnou pružnost 
a přínosy pro odběratele v oblasti nákladů.
Celkovým cílem do roku 2020 je vyrábět 
a distribuovat přibližně 35 % elektřiny 
z rozptýlených a koncentrovaných 
obnovitelných zdrojů energie.

Energetické sítě musí reagovat na tři 
vzájemně související problémy, aby bylo 
možno dosáhnout uživatelsky přívětivé 
a stále více dekarbonizované elektrické 
soustavy: vytvoření celoevropského trhu;
integrace ohromného nárůstu 
obnovitelných zdrojů energie a řízení 
vztahů mezi miliony dodavatelů 
a odběratelů (přičemž domácnosti budou 
v rostoucí míře jak dodavateli, tak 
odběrateli), včetně majitelů elektrických 
vozidel. Budoucí elektrické sítě budou hrát 
klíčovou úlohu při přechodu na zcela 
dekarbonizovanou elektrickou soustavu 
a současně zajistí dodatečnou pružnost 
a přínosy pro odběratele v oblasti nákladů.
Celkovým cílem do roku 2020 je vyrábět 
a distribuovat přibližně 35 % elektřiny 
z rozptýlených a koncentrovaných 
obnovitelných zdrojů energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektrické sítě musí reagovat na tři 
vzájemně související problémy, aby bylo 

Elektrické sítě musí reagovat na tři 
vzájemně související problémy, aby bylo 
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možno dosáhnout uživatelsky přívětivé 
a stále více dekarbonizované elektrické 
soustavy: vytvoření celoevropského trhu;  
integrace ohromného nárůstu 
obnovitelných zdrojů energie a řízení 
vztahů mezi miliony dodavatelů 
a odběratelů (přičemž domácnosti budou 
v rostoucí míře jak dodavateli, tak 
odběrateli), včetně majitelů elektrických 
vozidel. Budoucí elektrické sítě budou hrát 
klíčovou úlohu při přechodu na zcela 
dekarbonizovanou elektrickou soustavu 
a současně zajistí dodatečnou pružnost 
a přínosy pro odběratele v oblasti nákladů.
Celkovým cílem do roku 2020 je vyrábět 
a distribuovat přibližně 35 % elektřiny 
z rozptýlených a koncentrovaných 
obnovitelných zdrojů energie.

možno dosáhnout uživatelsky přívětivé 
elektrické soustavy se stoupajícím
zastoupením obnovitelných zdrojů:
vytvoření celoevropského trhu; integrace 
ohromného nárůstu obnovitelných zdrojů 
energie a řízení vztahů mezi miliony 
dodavatelů a odběratelů (přičemž 
domácnosti budou v rostoucí míře jak 
dodavateli, tak odběrateli), včetně majitelů 
elektrických vozidel. Budoucí elektrické 
sítě budou hrát klíčovou úlohu při 
přechodu na elektrickou soustavu, která by 
sestávala pouze z obnovitelných zdrojů, 
a současně zajistí dodatečnou pružnost 
a přínosy pro odběratele v oblasti nákladů.
Celkovým cílem do roku 2020 je vyrábět 
a distribuovat přibližně 35 % elektřiny 
z rozptýlených a koncentrovaných 
obnovitelných zdrojů energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je nutno uvážit veškeré možnosti 
úspěšného zajištění rovnováhy mezi 
nabídkou energie a poptávkou po ní s cílem 
minimalizovat emise a náklady. Je nutno 
prozkoumat nové technologie energetické 
soustavy a obousměrnou digitální 
komunikační infrastrukturu a začlenit je do 
elektrické rozvodné sítě. To přispěje 
k lepšímu plánování, monitorování, 
kontrole a bezpečnému provozu sítí 
v běžných a mimořádných podmínkách 
a rovněž k řízení vzájemných vztahů mezi 
dodavateli a odběrateli a přepravě a řízení 
energetických toků a obchodování s nimi.
Při zavádění budoucí infrastruktury musí 
vzít ukazatele a analýza nákladů a přínosů 

Je nutno uvážit veškeré možnosti 
úspěšného zajištění rovnováhy mezi 
nabídkou energie a poptávkou po ní s cílem 
minimalizovat emise a náklady. Je nutno 
prozkoumat nové technologie energetické 
soustavy, řízení poptávek a obousměrnou 
digitální komunikační infrastrukturu 
a začlenit je do elektrické rozvodné sítě. To 
přispěje k lepšímu plánování, 
monitorování, kontrole a bezpečnému 
provozu sítí v běžných a mimořádných 
podmínkách a rovněž k řízení vzájemných
vztahů mezi dodavateli a odběrateli 
a přepravě a řízení energetických toků 
a obchodování s nimi. Při zavádění 
budoucí infrastruktury musí vzít ukazatele 
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v úvahu aspekty týkající se celé 
energetické soustavy. Mimoto se co 
nejvíce zvýší synergie mezi inteligentními 
rozvodnými sítěmi a telekomunikačními 
sítěmi s cílem zamezit zdvojení investic 
a urychlit využívání inteligentních 
energetických služeb.

a analýza nákladů a přínosů v úvahu 
aspekty týkající se celé energetické 
soustavy. Mimoto se co nejvíce zvýší 
synergie mezi inteligentními rozvodnými 
sítěmi a telekomunikačními sítěmi s cílem 
zamezit zdvojení investic a urychlit 
využívání inteligentních energetických 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nové způsoby skladování energie (včetně 
ve velkém měřítku a baterií) a systémy 
vozidel zajistí potřebnou pružnost mezi 
výrobou a poptávkou. Zdokonalené IKT 
dále zvýší pružnost poptávky po elektřině 
tím, že odběratele (průmysl, obchod 
a domácnosti) vybaví potřebnými 
automatickými přístroji.

Nové způsoby skladování energie (včetně 
skladování ve velkém měřítku a baterií) 
a systémy vozidel zajistí potřebnou 
pružnost mezi výrobou a poptávkou.
Zdokonalené IKT dále zvýší pružnost 
poptávky po elektřině tím, že odběratele 
(průmysl, obchod a domácnosti) vybaví 
potřebnými automatickými a řídícími 
přístroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.4 a. Záložní a vyrovnávací technologie 
nefosilních paliv
Podle analýzy, kterou předložila Komise 
v energetickém plánu 2050, by měl 
energetický sektor Unie do roku 2030 
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snížit emise uhlíku o 93–99 %. Aby bylo 
dosaženo dlouhodobých cílů, které si Unie 
stanovila, nesmí být po roce 2030 v Unii 
spuštěna výroba energie z fosilních paliv 
ani žádné další technologie vypouštějící 
uhlík (případně musí být omezeny na 
absolutní minimum). Proto je okamžitě 
třeba provést další výzkum, aby se zrychlil 
vývoj a zavádění podpůrných a záložních 
technologií na výrobu energie 
z nefosilních paliv, které by byly pružné 
a plně udržitelné, aby bylo možné 
do tohoto systému úspěšně začlenit různé 
rychle rostoucí obnovitelné zdroje energie.
Technologie výroby energie z fosilních 
paliv dosáhla konečné fáze svého vývoje 
a dostává dostatečnou podporu 
z příslušného průmyslu, a proto nemůže 
dosáhnout na financování z programu 
Horizont 2020. Financování technologií 
produkujících uhlík z omezených 
veřejných zdrojů, které má Unie 
k dispozici, není v souladu s jejím plánem 
na dekarbonizaci do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V dlouhodobém horizontu budou zapotřebí 
nové, účinnější a nákladově 
konkurenceschopné technologie. Pokrok je 
nutno urychlit prostřednictvím 
víceoborového výzkumu k dosažení 
vědeckého průlomu u koncepcí 
souvisejících s energií a základních 
technologií (např. nanovědy, materiálové 
vědy, fyzika pevných látek, IKT, biovědy, 
výpočetní technika, vesmír) a rovněž 

V dlouhodobém horizontu budou zapotřebí 
nové, účinnější a nákladově 
konkurenceschopné technologie. Pokrok je 
nutno urychlit prostřednictvím 
víceoborového výzkumu k dosažení 
vědeckého průlomu u koncepcí 
souvisejících s energetikou a základních 
technologií (např. nanovědy, materiálové 
vědy, fyzika pevných látek, IKT, biovědy, 
výpočetní technika, vesmír, kriticky 
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rozvojem inovací v oblasti budoucích 
a vznikajících technologií.

důležité kovy z odpadů, zbytků a vedlejších 
produktů) a rovněž rozvojem inovací 
v oblasti budoucích a vznikajících 
technologií.

Or. en

Odůvodnění

Bez širokého využití obnovitelných zdrojů energie, které se ovšem neobejdou bez některých 
kriticky důležitých kovů, nelze docílit bezpečné, čisté a účinné energie. Je třeba zvážit všechny 
technické možnosti, jak tyto kovy získat, a to včetně jejich získávání z odpadů, přičemž by měl 
být pro tyto účely vytvořen multidisciplinární výzkum.

Pozměňovací návrh 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokročilý výzkum bude zapotřebí rovněž 
k zajištění řešení pro přizpůsobení 
energetických soustav měnícím se 
klimatickým podmínkám. Priority mohou 
být přizpůsobeny novým vědecko-
technologickým potřebám a příležitostem 
nebo nově zaznamenaným jevům, které by 
mohly naznačovat slibný vývoj nebo rizika 
pro společnost a které se mohou objevit 
v průběhu provádění programu 
Horizont 2020.

Pokročilý výzkum bude zapotřebí rovněž 
k zajištění řešení pro přizpůsobení 
energetických soustav měnícím se 
klimatickým podmínkám. Je třeba 
vypořádat se se skutečností, že solární 
a větrná energie se vytváří jen 
přerušovaně. Priority mohou být 
přizpůsobeny novým vědecko-technickým
potřebám a příležitostem nebo nově 
zaznamenaným jevům, které by mohly 
naznačovat slibný vývoj nebo rizika pro 
společnost a které se mohou objevit 
v průběhu provádění programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 807
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.5 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokročilý výzkum bude zapotřebí rovněž 
k zajištění řešení pro přizpůsobení 
energetických soustav měnícím se 
klimatickým podmínkám. Priority mohou 
být přizpůsobeny novým vědecko-
technologickým potřebám a příležitostem 
nebo nově zaznamenaným jevům, které by 
mohly naznačovat slibný vývoj nebo rizika 
pro společnost a které se mohou objevit 
v průběhu provádění programu 
Horizont 2020.

To může zahrnovat výzkumné a ukázkové 
projekty na zlepšení výsledků dosažených 
v oblasti ochrany životního prostředí, 
řízení rizik a bezpečnosti nových 
energetických zdrojů, jako jsou 
nekonvenční uhlovodíky. Pokročilý 
výzkum bude zapotřebí rovněž k zajištění 
řešení pro přizpůsobení energetických 
soustav měnícím se klimatickým 
podmínkám. Priority mohou být 
přizpůsobeny novým vědecko-
technologickým potřebám a příležitostem 
nebo nově zaznamenaným jevům, které by 
mohly naznačovat slibný vývoj nebo rizika 
pro společnost a které se mohou objevit 
v průběhu provádění programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 808
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto inovace se zaměří na vytvoření 
příznivých tržních podmínek na úrovni 
regulace, správy a financování pro 
nízkouhlíkové, obnovitelné a energeticky 
účinné technologie a řešení. Podpora bude 
poskytována opatřením, která usnadňují 
provádění energetické politiky, připravují 
půdu pro postupné zavádění investic, 
podporují budování kapacit a usilují 
o přijetí ze strany veřejnosti.

Tyto inovace se zaměří na vytvoření 
příznivých tržních podmínek na úrovni 
regulace, správy a financování pro 
obnovitelné a pro koncového uživatele
energeticky účinné technologie a řešení.
Podpora bude poskytována opatřením, 
která usnadňují provádění energetické 
politiky, připravují půdu pro postupné 
zavádění investic, podporují budování 
kapacit a usilují o přijetí a zapojení ze 
strany veřejnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 809
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kontextu bodu 3.6 a tohoto bodu bude 
program Inteligentní energie – Evropa, 
který je úspěšně realizován v rámci celého 
programu pro konkurenceschopnost 
a inovace, pokračovat na základě 
velkorysého přídělu rozpočtových 
prostředků v rámci současného programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 810
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovování priorit pro provádění činností 
v rámci této výzvy se řídí potřebou posílit 
evropský rozměr energetického výzkumu 
a inovací. Hlavním cílem bude podpora 
provádění výzkumného a inovačního 
programu strategického plánu pro 
energetické technologie (plán SET) 
k dosažení cílů politiky Unie v oblasti 
energetiky a změny klimatu. Cenným 
vstupem pro stanovení pracovních 
programů budou proto plány a prováděcí 
plány v rámci plánu SET. Jako hlavní 
základ pro stanovování strategických 
priorit a koordinaci energetického 
výzkumu a inovací v rámci Unie se použije 
struktura řízení plánu SET.

Stanovování priorit pro provádění činností 
v rámci této výzvy se řídí potřebou posílit 
evropský rozměr energetického výzkumu 
a inovací. Hlavním cílem bude podpora 
provádění výzkumného a inovačního 
programu strategického plánu pro 
energetické technologie (plán SET) 
k dosažení cílů politiky Unie v oblasti 
energetiky a změny klimatu. Cenným 
vstupem pro stanovení pracovních 
programů budou proto plány a prováděcí 
plány v rámci plánu SET. Jako hlavní 
základ pro stanovování strategických 
priorit a koordinaci energetického 
výzkumu a inovací v rámci Unie se použije 
struktura řízení plánu SET.   Formálně 
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a transparentně bude vzat v úvahu vklad 
odvětví do řízení evropských 
průmyslových iniciativ, a to s ohledem na 
priority financování nástrojů stanovené 
v prováděcích plánech evropských 
průmyslových iniciativ. Iniciativy se 
budou financovat ze zvláštních 
rozpočtových položek podle počtu 
technologií vytvořených podle rozpočtové 
položky pro plán SET.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní rozpočtové položky jednotlivých průmyslových iniciativ lépe zajistí transparentnost 
a zamezí handlování v rámci komplementárních technologií, jako jsou technologie 
obnovitelných zdrojů energie, energetická účinnost a inteligentní sítě.

Pozměňovací návrh 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovování priorit pro provádění činností 
v rámci této výzvy se řídí potřebou posílit 
evropský rozměr energetického výzkumu 
a inovací. Hlavním cílem bude podpora 
provádění výzkumného a inovačního 
programu strategického plánu pro 
energetické technologie (plán SET) 
k dosažení cílů politiky Unie v oblasti 
energetiky a změny klimatu. Cenným 
vstupem pro stanovení pracovních 
programů budou proto plány a prováděcí 
plány v rámci plánu SET. Jako hlavní
základ pro stanovování strategických 
priorit a koordinaci energetického 
výzkumu a inovací v rámci Unie se použije 
struktura řízení plánu SET.

Stanovování priorit pro provádění činností 
v rámci této výzvy se řídí potřebou posílit 
evropský rozměr energetického výzkumu 
a inovací. Hlavním cílem bude podpora 
provádění výzkumného a inovačního 
programu strategického plánu pro 
energetické technologie (plán SET) 
k dosažení cílů politiky Unie v oblasti 
energetiky a změny klimatu. Cenným 
vstupem pro stanovení pracovních 
programů budou proto plány a prováděcí 
plány v rámci plánu SET. Jako hlavní 
základ pro stanovování strategických 
priorit a koordinaci energetického 
výzkumu a inovací v rámci Unie se použije 
struktura řízení plánu SET. Bude vzat 
v úvahu vklad odvětví do řízení 
evropských průmyslových iniciativ, a to 
s ohledem na priority financování 
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stanovené v prováděcích plánech 
evropských průmyslových iniciativ.
Iniciativy se budou financovat ze 
zvláštních rozpočtových položek podle 
počtu technologií vytvořených podle
rozpočtové položky pro plán SET.

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovování priorit pro provádění činností 
v rámci této výzvy se řídí potřebou posílit 
evropský rozměr energetického výzkumu 
a inovací. Hlavním cílem bude podpora 
provádění výzkumného a inovačního 
programu strategického plánu pro 
energetické technologie (plán SET) 
k dosažení cílů politiky Unie v oblasti 
energetiky a změny klimatu. Cenným 
vstupem pro stanovení pracovních 
programů budou proto plány a prováděcí 
plány v rámci plánu SET. Jako hlavní 
základ pro stanovování strategických 
priorit a koordinaci energetického 
výzkumu a inovací v rámci Unie se použije 
struktura řízení plánu SET.

Stanovování priorit pro provádění činností
v rámci této výzvy se řídí potřebou posílit 
evropský rozměr energetického výzkumu 
a inovací. Hlavním cílem bude podpora 
provádění výzkumného a inovačního 
programu strategického plánu pro 
energetické technologie (plán SET), zvláště 
pak technologií, které by měly určitě 
pomoci k dosažení cílů politiky Unie 2020 
a 2050 v oblasti energetiky a změny 
klimatu, se zaměřením na technologie, 
které jsou z hlediska tvorby pracovních 
míst nejvýhodnější. Cenným vstupem pro 
stanovení pracovních programů budou 
proto plány a prováděcí plány v rámci 
plánu SET. Jako hlavní základ pro 
stanovování strategických priorit 
a koordinaci energetického výzkumu 
a inovací v rámci Unie se použije struktura 
řízení plánu SET.

Or. en

Pozměňovací návrh 813
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Netechnologický program se bude řídit 
energetickou politikou Unie a jejími 
právními předpisy. Je nutno podporovat 
prostředí umožňující hromadné zavádění 
předvedených technologických řešení 
a řešení v oblasti služeb, procesů 
a politických iniciativ týkajících se 
nízkouhlíkových technologií a energetické 
účinnosti v celé Unii. To může zahrnovat 
podporu pro technickou pomoc k rozvoji 
a zavádění investic do energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Netechnologický program se bude řídit 
energetickou politikou Unie a jejími 
právními předpisy. Je nutno podporovat 
prostředí umožňující hromadné zavádění 
předvedených technologických řešení 
a řešení v oblasti služeb, procesů 
a politických iniciativ týkajících se 
technologií výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti v celé Unii. To může zahrnovat 
podporu pro technickou pomoc k rozvoji 
a zavádění investic do energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 814
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro sdílení zdrojů a společné provádění 
bude důležité partnerství s evropskými 
zúčastněnými stranami. V závislosti na 
jednotlivém případě lze předpokládat, že se 
stávající evropské průmyslové iniciativy 
v rámci plánu SET přemění na formální 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, pokud se to bude považovat za 
vhodné, k zvýšení úrovně a soudržnosti 
vnitrostátního financování a k podněcování 
společných výzkumných a inovačních 
činností mezi členskými státy. Uváženo 
bude poskytnutí podpory (včetně společně 
s členskými státy) aliancím veřejných 
výzkumných institucí, zejména Evropské 

Pro společné využívání zdrojů a společné 
provádění výzkumu bude důležité 
partnerství s evropskými zúčastněnými 
stranami. Inovativní nástroje na urychlení 
výzkumu, jako třeba patentová sdružení, 
by měla směřovat ke sdílení práv 
průmyslového vlastnictví, podle něhož by 
skupina platila držiteli průmyslového 
práva odpovídající poplatek za přístup 
k právům, nebo by se v této oblasti měla 
vytvořit ocenění za inovace, aby se 
podpořilo sjednocení roztříštěného 
výzkumu a oživil se výzkum jak 
ve veřejném, tak v soukromém sektoru.
V závislosti na jednotlivých případech lze 
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alianci pro energetický výzkum zřízené 
v rámci plánu SET, za účelem spojení 
veřejných zdrojů určených na výzkum 
a výzkumných infrastruktur při zabývání se 
kritickými výzkumnými oblastmi 
evropského významu. Mezinárodní 
koordinační opatření podpoří priority plánu 
SET podle zásady proměnné geometrie a 
s přihlédnutím ke kapacitám 
a zvláštnostem jednotlivých zemí.

předpokládat, že se stávající evropské 
průmyslové iniciativy v rámci plánu SET 
přemění na formální partnerství veřejného 
a soukromého sektoru, pokud se to bude 
považovat za vhodné, ke zvýšení úrovně 
a soudržnosti vnitrostátního financování a 
k podněcování společných výzkumných 
a inovačních činností mezi členskými státy.
Uváženo bude poskytnutí podpory (včetně 
společně s členskými státy) aliancím 
veřejných výzkumných institucí, zejména 
Evropské alianci pro energetický výzkum 
zřízené v rámci plánu SET, za účelem 
spojení veřejných zdrojů určených na 
výzkum a výzkumných infrastruktur při 
zabývání se kritickými výzkumnými 
oblastmi evropského významu.
Mezinárodní koordinační opatření podpoří 
priority plánu SET podle zásady proměnné 
geometrie a s přihlédnutím ke kapacitám 
a zvláštnostem jednotlivých zemí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 815
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro sdílení zdrojů a společné provádění 
bude důležité partnerství s evropskými 
zúčastněnými stranami. V závislosti na 
jednotlivém případě lze předpokládat, že 
se stávající evropské průmyslové iniciativy 
v rámci plánu SET přemění na formální 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, pokud se to bude považovat za 
vhodné, k zvýšení úrovně a soudržnosti 
vnitrostátního financování a 
k podněcování společných výzkumných 
a inovačních činností mezi členskými 
státy. Uváženo bude poskytnutí podpory 

Pro sdílení zdrojů a společné provádění 
bude důležité partnerství s evropskými 
zúčastněnými stranami. Uváženo bude 
poskytnutí podpory (včetně společně 
s členskými státy) aliancím veřejných 
výzkumných institucí, zejména Evropské 
alianci pro energetický výzkum zřízené 
v rámci plánu SET, za účelem spojení 
veřejných zdrojů určených na výzkum 
a výzkumných infrastruktur při zabývání se 
kritickými výzkumnými oblastmi 
evropského významu. Mezinárodní 
koordinační opatření podpoří priority plánu 
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(včetně společně s členskými státy) 
aliancím veřejných výzkumných institucí, 
zejména Evropské alianci pro energetický 
výzkum zřízené v rámci plánu SET, za 
účelem spojení veřejných zdrojů určených 
na výzkum a výzkumných infrastruktur při 
zabývání se kritickými výzkumnými 
oblastmi evropského významu.
Mezinárodní koordinační opatření podpoří 
priority plánu SET podle zásady proměnné 
geometrie a s přihlédnutím ke kapacitám 
a zvláštnostem jednotlivých zemí.

SET podle zásady proměnné geometrie a 
s přihlédnutím ke kapacitám 
a zvláštnostem jednotlivých zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 816
Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro sdílení zdrojů a společné provádění 
bude důležité partnerství s evropskými 
zúčastněnými stranami. V závislosti na 
jednotlivém případě lze předpokládat, že se 
stávající evropské průmyslové iniciativy 
v rámci plánu SET přemění na formální 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, pokud se to bude považovat za 
vhodné, k zvýšení úrovně a soudržnosti 
vnitrostátního financování a k podněcování 
společných výzkumných a inovačních 
činností mezi členskými státy. Uváženo 
bude poskytnutí podpory (včetně společně 
s členskými státy) aliancím veřejných 
výzkumných institucí, zejména Evropské 
alianci pro energetický výzkum zřízené 
v rámci plánu SET, za účelem spojení 
veřejných zdrojů určených na výzkum 
a výzkumných infrastruktur při zabývání se 
kritickými výzkumnými oblastmi 
evropského významu. Mezinárodní 
koordinační opatření podpoří priority plánu 
SET podle zásady proměnné geometrie a 

Pro sdílení zdrojů a společné provádění 
bude důležité partnerství s evropskými 
zúčastněnými stranami. V závislosti na 
jednotlivém případě lze předpokládat, že se 
stávající evropské průmyslové iniciativy 
v rámci plánu SET přemění na formální 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, pokud se to bude považovat za 
vhodné, k zvýšení úrovně a soudržnosti 
vnitrostátního financování a k podněcování 
společných výzkumných a inovačních 
činností mezi členskými státy. Uváženo 
bude poskytnutí podpory (včetně společně 
s členskými státy) aliancím veřejných 
výzkumných institucí, zejména Evropské 
alianci pro energetický výzkum zřízené 
v rámci plánu SET, za účelem spojení 
veřejných zdrojů určených na výzkum 
a výzkumných infrastruktur při zabývání se 
kritickými výzkumnými oblastmi 
evropského významu. Mezinárodní 
koordinační opatření podpoří priority plánu 
SET podle zásady proměnné geometrie a 
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s přihlédnutím ke kapacitám 
a zvláštnostem jednotlivých zemí.

s přihlédnutím ke kapacitám 
a zvláštnostem jednotlivých zemí.
Financování programu Horizont 2020 
nebude probíhat prostřednictvím 
mechanismů, u nichž se vyžaduje finanční 
spoluúčast členských států, dokud 
nebudou zavedena opatření, která by 
umožnila plnou účast projektových 
partnerů ze států, jež nejsou schopny 
poskytovat spolufinancování.

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem vypracování (spolu se 
zúčastněnými stranami) klíčových 
výkonnostních ukazatelů ke sledování 
pokroku při provádění, které budou 
pravidelně revidovány v zájmu zohlednění 
nejnovějšího vývoje, bude mobilizován 
informační systém Evropské komise pro 
plán SET. Provádění v rámci této výzvy 
bude usilovat o zlepšení koordinace 
příslušných programů, iniciativ a politik 
Unie, jako je politika soudržnosti, zejména 
prostřednictvím národních a regionálních 
strategií pro inteligentní specializaci 
a mechanismů systému pro obchodování 
s emisemi, pokud jde například o podporu 
pro demonstrační projekty.

Za účelem vypracování (spolu se 
zúčastněnými stranami) klíčových 
výkonnostních ukazatelů ke sledování 
pokroku při provádění, které budou 
pravidelně revidovány v zájmu zohlednění 
nejnovějšího vývoje, bude mobilizován 
informační systém Evropské komise pro 
plán SET. Provádění v rámci této výzvy 
bude usilovat o zlepšení koordinace 
příslušných programů, iniciativ a politik 
Unie, jako je politika soudržnosti, zejména 
prostřednictvím národních a regionálních 
strategií pro inteligentní specializaci 
a mechanismů systému pro obchodování 
s emisemi, pokud jde například o podporu 
pro demonstrační projekty v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie 
a energetické účinnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 818
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 3 – bod 3.8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Priority rozhodování a uvádění na trh by 
se měly opírat o úspěch programu 
Inteligentní energie – Evropa, která od 
svého založení v roce 2003 poskytla 
financování více než 500 evropským 
projektům, do nichž je zapojeno 3 500 
evropských organizací. Iniciativa 
Inteligentní energie – Evropa by měla 
pokračovat s podobnými cíli a měla by být 
nadále řízena podobným způsobem jako 
dosud.

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná 
doprava

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná 
doprava a mobilita

Or. en

Pozměňovací návrh 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1. Doprava účinně využívající zdroje, 
která respektuje životní prostředí

4.1. Cenově dostupná doprava účinně 
využívající zdroje, která respektuje životní 
prostředí

Or. en

Pozměňovací návrh 821
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa si stanovila politický cíl dosáhnout 
do roku 2050 snížení emisí CO2 o 60 %.
Do roku 2030 usiluje o snížení počtu 
„konvenčně poháněných“ automobilů ve 
městech na polovinu a o dosažení městské 
logistiky ve velkých městských centrech 
prakticky bez emisí CO2. Paliva s nízkými 
emisemi uhlíku používaná v letectví by do 
roku 2050 měla dosáhnout 40 % a emise 
CO2 z lodních paliv používaných 
v námořní dopravě by se do roku 2050 
měly snížit o 40 %.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Již dle svého názvu je program Horizont omezen rokem 2020. Nemá tedy smysl předvídat 
scénáře, které by mohly nastat v dalších desetiletích.

Pozměňovací návrh 822
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropa si stanovila politický cíl dosáhnout 
do roku 2050 snížení emisí CO2 o 60 %.
Do roku 2030 usiluje o snížení počtu 
„konvenčně poháněných“ automobilů ve 
městech na polovinu a o dosažení městské 
logistiky ve velkých městských centrech 
prakticky bez emisí CO2. Paliva s nízkými 
emisemi uhlíku používaná v letectví by do 
roku 2050 měla dosáhnout 40 % a emise 
CO2 z lodních paliv používaných 
v námořní dopravě by se do roku 2050 
měly snížit o 40 %.

Evropa si stanovila politický cíl dosáhnout 
do roku 2050 snížení emisí CO2 o 60 % 
oproti stavu v 90. letech 20. století. Do 
roku 2030 usiluje o snížení počtu 
„konvenčně poháněných“ automobilů ve 
městech na polovinu a o dosažení městské 
logistiky ve velkých městských centrech 
prakticky bez emisí CO2. Paliva s nízkými 
emisemi uhlíku používaná v letectví by do 
roku 2050 měla dosáhnout 40 % a emise 
CO2 z lodních paliv používaných 
v námořní dopravě by se do roku 2050 
měly snížit o 40 % oproti stavu v roce 
2005.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely vyjasnění; Bílá kniha: Plán jednotného evropského dopravního prostoru –
vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje, Brusel, 
28. 3. 2011 COM(2011) 144 v konečném znění.

Pozměňovací návrh 823
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a inovace u všech druhů dopravy 
významně přispějí k rozvoji a převzetí 
nezbytných řešení, která výrazně sníží 
emise z dopravy, jež jsou škodlivé pro 
životní prostředí (např. CO2, NOx a SOx), 
sníží její závislost na fosilních palivech, 
a tudíž omezí dopad dopravy na 
biologickou rozmanitost a pomohou 
zachovat přírodní zdroje.

Výzkum a inovace u všech druhů dopravy 
významně přispějí k rozvoji a převzetí 
nezbytných řešení, která zavedou 
konkurenceschopné tržní ceny a výrazně 
sníží emise skleníkových plynů z dopravy, 
jež jsou škodlivé pro životní prostředí 
(např. CO2, NOx a SOx ), sníží její závislost 
na fosilních palivech, a tudíž omezí dopad 
dopravy na biologickou rozmanitost 
a pomohou zachovat přírodní zdroje.

Or. it
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Odůvodnění

Říkat o oxidu uhličitém, který se používá při fotosyntéze, že je škodlivý pro životní prostředí, 
je zároveň absurdní a zavádějící.

Pozměňovací návrh 824
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 3 – bod 4.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti v této oblasti se zaměří na 
konečné produkty, avšak budou se zabývat 
rovněž jednoduchými a ekologickými 
procesy navrhování a výroby, přičemž do 
fáze navrhování je začleněna 
recyklovatelnost.

Činnosti v této oblasti se zaměří na 
konečné produkty, avšak budou se zabývat 
rovněž jednoduchými a ekologickými 
procesy navrhování a výroby, 
s přihlédnutím k celému životnímu cyklu, 
přičemž do fáze navrhování je začleněna 
recyklovatelnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 825
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 3 – bod 4.1.1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Rozvoj a rychlejší zavádění čistších 
technik pohonu je důležité pro snižování 
nebo odstranění emisí CO2 a znečištění 
z dopravy. Jsou nezbytná nová a inovativní 
řešení založená na elektrických motorech 
a bateriích, palivových článcích nebo 
hybridním pohonu. Technologický průlom 
pomůže rovněž zlepšit environmentální 
profil tradičních pohonných systémů.

a) Rozvoj a rychlejší zavádění čistších 
technik pohonu je důležité pro snižování 
nebo odstranění emisí CO2  a znečištění 
z dopravy. Jsou nezbytná nová a inovativní 
řešení za konkurenceschopné tržní ceny, 
založená na elektrických motorech 
a bateriích, palivových článcích nebo 
hybridním pohonu. Technologický průlom 
pomůže rovněž zlepšit environmentální 
profil tradičních pohonných systémů.

Or. it
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Pozměňovací návrh 826
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 3 – bod 4.1.1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Rozvoj a rychlejší zavádění čistších 
technik pohonu je důležité pro snižování 
nebo odstranění emisí CO2 a znečištění 
z dopravy. Jsou nezbytná nová a inovativní 
řešení založená na elektrických motorech 
a bateriích, palivových článcích nebo 
hybridním pohonu. Technologický průlom 
pomůže rovněž zlepšit environmentální 
profil tradičních pohonných systémů.

a) Rozvoj a rychlejší zavádění čistších 
technik pohonu je důležité pro snižování 
nebo odstranění emisí CO2 a znečištění 
z dopravy. Jsou nezbytná nová a inovativní 
řešení založená na elektrických motorech 
a bateriích, palivových článcích nebo 
hybridním pohonu, a to nejen pro auta, ale 
také pro vlaky, tramvaje, autobusy a jízdní 
kola na elektrický pohon. Technologický 
průlom pomůže rovněž zlepšit 
environmentální profil tradičních 
pohonných systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 827
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 3 – bod 4.1.1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Rozvoj a rychlejší zavádění čistších 
technik pohonu je důležité pro snižování 
nebo odstranění emisí CO2 a znečištění 
z dopravy. Jsou nezbytná nová a inovativní 
řešení založená na elektrických motorech 
a bateriích, palivových článcích nebo 
hybridním pohonu. Technologický průlom 
pomůže rovněž zlepšit environmentální 
profil tradičních pohonných systémů.

a) Rozvoj a rychlejší zavádění čistších 
technik pohonu, další vývoj logistiky 
a nová paliva jsou důležité pro snižování 
nebo odstranění emisí CO2 a znečištění 
z dopravy. Jsou nezbytná nová a inovativní 
řešení založená na elektrických motorech 
a bateriích, palivových článcích nebo 
hybridním pohonu. Technologický průlom 
pomůže rovněž zlepšit environmentální 
profil tradičních pohonných systémů. Proto 
by se měla pozornost více soustředit na 
experimentální výzkumné infrastruktury 
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nové generace a na nové technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 828
Antonio Cancian

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 3 – bod 4.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To pomůže optimalizovat dopravní operace 
a snížit spotřebu zdrojů. Pozornost se 
zaměří na účinné využívání a řízení letišť, 
přístavů, logistických center a povrchových 
dopravních infrastruktur a rovněž na 
nezávislé a účinné systémy údržby 
a kontroly. Zvláštní pozornost bude 
věnována odolnosti infrastruktur vůči 
klimatu, nákladově efektivním řešením 
vycházejícím z přístupu založeného na 
životním cyklu a širšímu zavádění nových 
materiálů, které umožňují účinnější údržbu 
s nižšími náklady. Pozornost se zaměří 
rovněž na přístupnost a sociální začlenění.

To pomůže optimalizovat dopravní operace 
a snížit spotřebu zdrojů. Pozornost se 
zaměří na účinné využívání a řízení letišť,
heliportů, přístavů, logistických center 
a povrchových dopravních infrastruktur 
a rovněž na nezávislé a účinné systémy 
údržby a kontroly. Zvláštní pozornost bude 
věnována odolnosti infrastruktur vůči 
klimatu, nákladově efektivním řešením 
vycházejícím z přístupu založeného na 
životním cyklu a širšímu zavádění nových 
materiálů, které umožňují účinnější údržbu 
s nižšími náklady. Pozornost se zaměří 
rovněž na přístupnost a sociální začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 3 – bod 4.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To pomůže optimalizovat dopravní operace 
a snížit spotřebu zdrojů. Pozornost se 
zaměří na účinné využívání a řízení letišť, 
přístavů, logistických center a povrchových 
dopravních infrastruktur a rovněž na 
nezávislé a účinné systémy údržby 
a kontroly. Zvláštní pozornost bude 

To pomůže optimalizovat dopravní operace 
a snížit spotřebu zdrojů. Pozornost se 
zaměří na účinné využívání a řízení letišť, 
přístavů, logistických center a povrchových 
dopravních infrastruktur a rovněž na 
nezávislé a účinné systémy údržby 
a kontroly. Zvláštní pozornost bude 
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věnována odolnosti infrastruktur vůči 
klimatu, nákladově efektivním řešením 
vycházejícím z přístupu založeného na 
životním cyklu a širšímu zavádění nových 
materiálů, které umožňují účinnější údržbu 
s nižšími náklady. Pozornost se zaměří 
rovněž na přístupnost a sociální začlenění.

věnována odolnosti infrastruktur vůči 
klimatu, nákladově efektivním řešením 
vycházejícím z přístupu založeného na 
životním cyklu a širšímu zavádění nových 
materiálů, které umožňují účinnější údržbu 
s nižšími náklady. Pozornost se zaměří 
rovněž na přístupnost, zvláště v obtížně 
dostupných a ostrovních oblastech,
a na sociální začlenění.

Or. es

Pozměňovací návrh 830
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 3 – bod 4.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To pomůže optimalizovat dopravní operace 
a snížit spotřebu zdrojů. Pozornost se 
zaměří na účinné využívání a řízení letišť, 
přístavů, logistických center a povrchových 
dopravních infrastruktur a rovněž na 
nezávislé a účinné systémy údržby 
a kontroly. Zvláštní pozornost bude 
věnována odolnosti infrastruktur vůči 
klimatu, nákladově efektivním řešením 
vycházejícím z přístupu založeného na 
životním cyklu a širšímu zavádění nových 
materiálů, které umožňují účinnější údržbu 
s nižšími náklady. Pozornost se zaměří 
rovněž na přístupnost a sociální začlenění.

To pomůže optimalizovat dopravní operace 
a snížit spotřebu zdrojů. Pozornost se 
zaměří na účinné využívání a řízení letišť, 
přístavů, logistických center a povrchových
dopravních infrastruktur a rovněž na 
nezávislé a účinné systémy údržby 
a kontroly. Zvláštní pozornost bude 
věnována odolnosti infrastruktur vůči 
klimatu, nákladově efektivním řešením 
vycházejícím z přístupu založeného na 
životním cyklu a širšímu zavádění nových 
materiálů, které umožňují účinnější údržbu 
s nižšími náklady. Pozornost se zaměří 
rovněž na přístupnost a sociální začlenění.
Mají-li být použita nová inovativní řešení 
založená na využití palivových článků, je 
třeba po Evropě vytvořit odpovídající 
infrastrukturu vodíkových úložišť, a to 
včetně geologických úložišť, a dodavatelů.

Or. en

Odůvodnění

Doprava na vodíkový pohon může významně přispět ke snižování emisí CO2.
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Pozměňovací návrh 831
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.1 – odst. 3 – bod 4.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To přinese výhody vysokému 
a zvyšujícímu se podílu obyvatel, kteří žijí 
a pracují ve městech, nebo kteří je 
využívají s ohledem na služby a volný čas.
Je třeba vyvinout a otestovat nová řešení 
týkající se koncepce mobility, organizace 
dopravy, logistiky a plánování, která 
přispějí k snížení znečištění ovzduší 
a hluku a k zvýšení účinnosti. Jako reálnou 
alternativu používání soukromých 
motorových vozidel, podporovanou větším 
využíváním inteligentních dopravních 
systémů a rovněž inovativním řízením 
poptávky, je nutno rozvíjet veřejnou 
a nemotorizovanou dopravu a taktéž jiné 
možnosti dopravy účinně využívající 
zdroje.

To přinese výhody vysokému 
a zvyšujícímu se podílu obyvatel, kteří žijí 
a pracují ve městech, nebo kteří je 
využívají s ohledem na služby a volný čas.
Je třeba vyvinout a otestovat nová řešení 
týkající se koncepce mobility, organizace 
dopravy, logistiky, řízení mobility
a plánování, která přispějí ke snížení 
nehodovosti, znečištění ovzduší a hluku 
a ke zlepšení zdraví, využití prostoru 
a účinnosti. Jako reálnou intermodální 
alternativu používání soukromých 
motorových vozidel, podporovanou větším 
využíváním inteligentních dopravních 
systémů a rovněž inovativním řízením 
poptávky, jako je společné užívání 
a sdílení automobilů, je nutno rozvíjet 
veřejnou a nemotorizovanou dopravu 
a taktéž jiné možnosti dopravy účinně 
využívající zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 832
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toho lze dosáhnout zavedením 
intermodálního „přímého“ dopravního 
systému a zamezením zbytečnému 

Toho lze dosáhnout zavedením 
intermodálního „přímého“ dopravního 
systému a systému mobility a zamezením 
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používání dopravy. To znamená 
prosazování větší integrace mezi 
jednotlivými druhy dopravy, optimalizaci 
dopravních řetězců a lepší integrované 
dopravní služby. Tato inovativní řešení 
usnadní rovněž přístupnost, a to i pro 
stárnoucí obyvatelstvo a zranitelné 
uživatele.

zbytečnému používání dopravy. To 
znamená prosazování větší integrace mezi 
jednotlivými druhy dopravy
a elektronickými informačními systémy, 
optimalizaci intermodálních dopravních 
řetězců a řetězců mobility a lepší 
integrované dopravní a logistické služby.
Tato inovativní řešení usnadní rovněž 
přístupnost, a to i pro stárnoucí 
obyvatelstvo, osoby s omezenou 
pohyblivostí, zdravotně postižené 
a zranitelné uživatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toho lze dosáhnout rozvojem a širokým 
využíváním inteligentních dopravních 
aplikací a systémů řízení. To znamená:
systémy plánování, řízení poptávky, 
informací a plateb, které jsou 
interoperabilní v celoevropském měřítku, 
a úplnou integraci informačních toků, 
řídicích systémů, infrastrukturních sítí 
a služeb v oblasti mobility do nového 
společného multimodálního rámce 
založeného na otevřených platformách.  To 
zajistí rovněž pružnost a rychlou reakci na 
krizové události a mimořádné povětrnostní 
podmínky změnou způsobu cestování 
napříč jednotlivými druhy dopravy.
Dosažení tohoto cíle napomohou nové 
aplikace v oblasti lokalizace, navigace 
a časování, jež jsou umožněny díky 
družicovým navigačním systémům Galileo 
a EGNOS.

Toho lze dosáhnout rozvojem a širokým 
využíváním inteligentních dopravních 
aplikací a systémů řízení. To znamená:
systémy plánování, řízení poptávky, 
informací a plateb, které jsou 
interoperabilní v celoevropském měřítku, a 
úplnou integraci informačních toků, 
řídicích systémů, infrastrukturních sítí 
a služeb v oblasti mobility do nového 
společného multimodálního rámce 
založeného na otevřených platformách. To 
zajistí rovněž pružnost a rychlou reakci na 
krizové události a mimořádné povětrnostní 
podmínky změnou způsobu cestování 
napříč jednotlivými druhy dopravy.
Dosažení tohoto cíle napomohou nové 
aplikace v oblasti lokalizace, navigace 
a časování, jež jsou umožněny díky 
družicovým navigačním systémům Galileo 
a EGNOS , a také širší využití 
behaviorálních věd, díky nimž lze 
pochopit, jak si vybíráme způsob 
cestování, přičemž se bere ohled na to, že 
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každý způsob dopravy se musí vypořádat 
s různými problémy a je charakterizován 
jiným cyklem technické integrace.

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toho lze dosáhnout rozvojem a širokým 
využíváním inteligentních dopravních 
aplikací a systémů řízení. To znamená:
systémy plánování, řízení poptávky, 
informací a plateb, které jsou 
interoperabilní v celoevropském měřítku, 
a úplnou integraci informačních toků, 
řídicích systémů, infrastrukturních sítí 
a služeb v oblasti mobility do nového 
společného multimodálního rámce 
založeného na otevřených platformách. To 
zajistí rovněž pružnost a rychlou reakci na 
krizové události a mimořádné povětrnostní 
podmínky změnou způsobu cestování 
napříč jednotlivými druhy dopravy.
Dosažení tohoto cíle napomohou nové 
aplikace v oblasti lokalizace, navigace 
a časování, jež jsou umožněny díky 
družicovým navigačním systémům Galileo 
a EGNOS.

Toho lze dosáhnout rozvojem a širokým 
využíváním inteligentních dopravních 
aplikací a systémů řízení. To znamená:
systémy plánování, řízení poptávky, 
informací, prodeje jízdenek a plateb, které 
jsou interoperabilní v celoevropském 
měřítku, a úplnou integraci informačních 
toků, řídicích systémů, infrastrukturních 
sítí a služeb v oblasti mobility do nového 
společného multimodálního rámce 
založeného na otevřených platformách. To 
zajistí rovněž pružnost a rychlou reakci na 
krizové události a mimořádné povětrnostní 
podmínky změnou způsobu cestování 
napříč jednotlivými druhy dopravy.
Dosažení tohoto cíle napomohou nové 
aplikace v oblasti lokalizace, navigace 
a časování, jež jsou umožněny díky 
družicovým navigačním systémům Galileo 
a EGNOS.

Or. en

Pozměňovací návrh 835
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To může snížit tlak na dopravní systém 
a zvýšit bezpečnost a kapacitu nákladní 
dopravy. Tyto koncepce mohou například 
spojovat vysoce výkonná vozidla s nízkým 
environmentálním dopadem 
s inteligentními, bezpečnými palubními 
a na infrastruktuře založenými systémy 
(např. vozové soupravy). Činnosti podpoří 
rovněž rozvoj vize e-Freight týkající se 
bezpapírové nákladní dopravy, kdy jsou
v rámci všech druhů dopravy informační 
toky, služby a platby spojeny s fyzickými 
dopravními toky.

To může snížit tlak na dopravní systém 
a zvýšit bezpečnost a kapacitu nákladní 
dopravy. Tyto koncepce mohou například 
spojovat vysoce výkonná vozidla s nízkým 
environmentálním dopadem 
s inteligentními bezpečnými palubními 
systémy založenými na infrastruktuře
(např. drobné bimodální systémy, vozové 
soupravy). Činnosti podpoří rovněž rozvoj 
vize e-Freight týkající se bezpapírové 
nákladní dopravy, kdy se v rámci všech 
druhů dopravy fyzické dopravní toky pojí 
s elektronickými informační toky, službami
a platbami.

Or. en

Pozměňovací návrh 836
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toho bude dosaženo řešením aspektů, 
které souvisí s organizací, řízením 
a sledováním výkonnosti a rizik 
dopravních systémů, a zaměřením se na 
návrh a provoz letadel, vozidel a plavidel, 
infrastruktur a terminálů. Pozornost se 
zaměří na pasivní a aktivní bezpečnost, 
preventivní bezpečnost a zdokonalené 
automatické a vzdělávací procesy k snížení 
dopadu lidského selhání. Budou navrženy 
nové nástroje a techniky za účelem lepšího 
předjímání, posuzování a zmírňování 
dopadu počasí a jiných přírodních rizik.
Činnosti se zaměří rovněž na začlenění 
bezpečnostních aspektů do plánování 
a řízení toků cestujících a nákladu, na 
koncepci letadel, vozidel a plavidel, na 

Toho bude dosaženo řešením aspektů, 
které souvisí s organizací, řízením 
a sledováním výkonnosti a rizik 
dopravních systémů, a zaměřením se na 
návrh a provoz letadel, vozidel a plavidel, 
infrastruktur a terminálů. Pozornost se 
zaměří na přechod k bezpečnějšímu 
systému dopravy a mobility, pasivní 
a aktivní bezpečnost, preventivní 
bezpečnost a zdokonalené automatické 
a vzdělávací procesy k snížení dopadu 
lidského selhání. Budou navrženy nové 
nástroje a techniky za účelem lepšího 
předjímání, posuzování a zmírňování 
dopadu počasí a jiných přírodních rizik.
Činnosti se zaměří rovněž na začlenění 
bezpečnostních aspektů do plánování 
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řízení dopravy a systémů a návrh 
terminálů.

a řízení toků cestujících a nákladu, na 
koncepci letadel, vozidel a plavidel, na 
řízení dopravy a systémů a návrh 
terminálů.

Or. en

Pozměňovací návrh 837
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Udržením se na čele v oblasti nových 
technologií a snížením nákladů na stávající 
výrobní procesy přispějí výzkum a inovace 
k růstu a vysoce kvalifikovaným pracovním 
místům v evropském odvětví dopravy, a to 
navzdory rostoucí hospodářské soutěži.
V sázce je zachování 
konkurenceschopnosti tohoto důležitého 
hospodářského odvětví, které přímo 
představuje 6,3 % HDP Unie a v Evropě 
zaměstnává téměř 13 milionů osob. 
K specifickým cílům patří rozvoj nové 
generace inovativních dopravních 
prostředků a příprava půdy pro následující 
generaci, a to prací na nových koncepcích 
a návrzích, inteligentních kontrolních 
systémech a účinných výrobních 
procesech. Evropa usiluje o to, zaujmout
celosvětové vedoucí postavení, pokud jde 
o účinnost a bezpečnost všech druhů 
dopravy.

Udržením se na čele v oblasti nových 
technologií, snížením nákladů a zvýšením 
efektivity využívání zdrojů a energie
v rámci stávajících výrobních procesů
přispějí výzkum a inovace k růstu 
a vytvoření vysoce kvalifikovaných 
pracovních míst v evropském odvětví 
dopravy, a to navzdory rostoucí 
hospodářské soutěži. V sázce je zachování 
konkurenceschopnosti tohoto důležitého 
hospodářského odvětví, které přímo 
představuje 6,3 % HDP Unie a v Evropě 
zaměstnává téměř 13 milionů osob. 
K specifickým cílům patří rozvoj nové 
generace inovativních dopravních 
prostředků a příprava půdy pro následující 
generaci, a to prací na nových koncepcích 
a návrzích, inteligentních kontrolních 
systémech a výrobních procesech účinně 
využívajících zdroje. Evropa usiluje o to, 
aby zaujala celosvětové vedoucí postavení, 
pokud jde o účinnost a bezpečnost všech 
druhů dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 838
Antonio Cancian
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – bod 4.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To pomůže zlepšit vedoucí postavení 
Evropy v oblasti letadel, 
vysokorychlostních vlaků, (pří)městské 
železniční dopravy, silničních vozidel, 
elektromobility, výletních lodí, trajektů 
a speciálních plavidel se špičkovou 
technologií a námořních platforem.
Povzbudí rovněž konkurenceschopnost 
evropských výrobních odvětví v oblasti 
nových technologií a systémů a podpoří 
jejich diverzifikaci směrem k novým 
trhům, včetně v jiných odvětvích, než je 
doprava. To zahrnuje vývoj inovativních
bezpečných letadel, vozidel a plavidel se 
zabudovanými účinnými pohonnými 
jednotkami, vysoce výkonnými a 
inteligentními kontrolními systémy.

To pomůže zlepšit vedoucí postavení 
Evropy v oblasti letadel, letadel s rotující 
nosnou plochou, regionálních a 
obchodních letadel, vysokorychlostních 
vlaků, (pří)městské železniční dopravy, 
silničních vozidel, elektromobility, 
výletních lodí, trajektů a speciálních 
plavidel se špičkovou technologií a 
námořních platforem. Povzbudí rovněž 
konkurenceschopnost evropských
výrobních odvětví v oblasti nových 
technologií a systémů a podpoří jejich 
diverzifikaci směrem k novým trhům, 
včetně v jiných odvětvích, než je doprava.
To zahrnuje vývoj inovativních 
bezpečných letadel, vozidel a plavidel se 
zabudovanými účinnými pohonnými 
jednotkami, vysoce výkonnými a 
inteligentními kontrolními systémy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 – bod 4.3.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.3.4 a. Evropské systémy družicové 
navigace: EGNOS a Galileo jsou 
strategickými investicemi Evropy.  Jejich 
nové funkce a výkonnost při zjišťování 
polohy a časování jsou klíčové prvky 
umožňující vypracování nových koncepcí 
řízení jak nákladní dopravy, tak i mobility 
osob a prolíná se všemi druhy dopravy.  
Nové kritické navigační systémy, jako jsou
inteligentní řízení vozidel, inteligentní 
řízení provozu, předcházení nehodám a 
zmírňování jejich následků, mobilita v 
oblasti elektřiny a související navigace, 
budou potřebovat spolehlivé a bezpečné 
zjišťování polohy. Nové navigační funkcí 
budují konkurenceschopnost Evropy v 
celosvětovém měřítku a zabezpečí výhody 
z aplikací globální satelitní navigace v 
dopravě pro veřejnost ve výši asi 40 
miliard EUR (hodnocení vlivů EK 
Akčního plánu pro aplikace globálního 
navigačního satelitního systému (GNSS) 
na rok 2011).

Or. en

Pozměňovací návrh 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.3 a. Inteligentní logistika
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Toto pomůže při navrhování a 
vypracování efektivnějších a 
ekologičtějších logistických dopravních 
systémů prostřednictvím ulehčení a 
optimalizace nákladů a času.
Toto zahrnuje nutnost lepšího chápání 
zákaznických vzorů a dopadu na městskou 
nákladní logistiku, dopravu a zácpy, aby 
mohla být vypracována inteligentní 
logistika;  rozvíjení nových IT nástrojů a 
nástrojů řízení pro logistiku, 
prostřednictvím zlepšení informačních 
systémů v reálném čase na řízení, 
sledování a zpětné sledování toků 
nákladní dopravy, integraci a komunikaci 
o vozidlech a v souvislosti 
s infrastrukturou; vytvoření 
nekonvenčních systémů distribuce zboží;
vytvoření konkurenceschopných 
intermodálních řešení pro dodavatelský 
řetězec a logistických platform s cílem 
zlepšit toky nákladní dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 841
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.4. Sociálně-ekonomický výzkum a 
činnosti orientované do budoucnosti pro 
tvorbu politik

4.4. Sociálně-ekonomický a behavioriální
výzkum a činnosti pro tvorbu politik 
zaměřené na budoucí vývoj

Or. en

Pozměňovací návrh 842
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření na podporu analýzy a 
vypracování politiky zahrnující sociálně-
ekonomické aspekty dopravy jsou 
nezbytná na podporu inovací a k 
vypořádání se s problémy, které doprava 
vyvolává. Činnosti se zaměří na rozvoj a 
provádění evropských výzkumných a 
inovačních politik v oblasti dopravy, na 
výhledové studie a technologické prognózy 
a na posílení Evropského výzkumného 
prostoru.

Opatření na podporu analýzy a 
vypracování politiky zahrnující sociálně-
ekonomické a psychologické/behaviorální
aspekty dopravy a mobility jsou nezbytná 
na podporu inovací a k vypořádání se s 
problémy, které doprava a mobilita
vyvolává. Činnosti se zaměří na rozvoj a 
provádění evropských výzkumných a 
inovačních politik v oblasti dopravy a 
mobility, na výhledové studie a 
technologické prognózy a na posílení 
Evropského výzkumného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 843
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro vývoj evropského dopravního systému 
je nanejvýš důležité pochopení chování 
uživatelů, společenské přijetí, dopad 
politických opatření, formy mobility a 
obchodní modely a jejich důsledky. Bude 
vypracován scénář zohledňující 
společenské trendy, politické cíle 
a technologické prognózy v horizontu do 
roku 2050. Za účelem lepšího pochopení 
vazeb mezi územním rozvojem a 
evropským dopravním systémem jsou 
zapotřebí důkladné modely, na jejichž 
základě lze přijmout náležitá politická 
rozhodnutí.

Pro vývoj evropského dopravního systému 
a systému mobility je nanejvýš důležité 
pochopení chování uživatelů, společenské 
přijetí behaviorální změny směřující k 
udržitelnějším formám dopravy, dopad 
politických opatření, formy mobility, 
zvyšování povědomí prostřednictvím 
nástrojů pro zjišťování uhlíkové stopy a 
obchodní modely a jejich důsledky. Bude 
vypracován scénář zohledňující 
společenské trendy, demografickou 
změnu, politické cíle a technologické 
prognózy v horizontu do roku 2050. Za 
účelem lepšího pochopení vazeb mezi 
územním rozvojem a evropským 
dopravním systémem, ekologickou 
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logistikou, řízení mobility, a nevyužívání 
dopravy, jsou zapotřebí důkladné modely, 
na jejichž základě lze přijmout náležitá 
politická rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 844
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 4 – bod 4.4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum se zaměří na to, jak předcházet 
společenským nerovnostem v přístupu k 
mobilitě a jak zlepšit postavení 
zranitelných uživatelů dopravy. Je nutno se 
zabývat rovněž ekonomickými otázkami se 
zaměřením se na způsoby internalizace 
externalit z dopravy v rámci všech druhů 
dopravy a rovněž modely zdanění a 
cenotvorby. Je zapotřebí budoucí výzkum 
k posouzení budoucích požadavků na 
kvalifikace a pracovní místa.

Výzkum se zaměří na to, jak předcházet 
společenským nerovnostem v přístupu k 
mobilitě a jak zlepšit postavení 
zranitelných uživatelů dopravy, jako jsou 
chodci a cyklisti. Je nutno se zabývat 
rovněž ekonomickými otázkami se 
zaměřením se na způsoby internalizace 
externalit z dopravy v rámci všech druhů 
dopravy a mobility, jakož i modely zdanění 
a cenotvorby. Je zapotřebí budoucí výzkum 
k posouzení budoucích požadavků na 
kvalifikace a pracovní místa.

Or. en

Pozměňovací návrh 845
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů 
a suroviny

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 846
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této činnosti je proto vypracovat a 
posoudit inovativní, nákladově efektivní a 
udržitelná opatření pro přizpůsobení se 
změně klimatu a zmírňování této změny se 
zaměřením se jak na emise CO2, tak i jiné 
skleníkové plyny než CO2 a se 
zdůrazněním technologických i 
netechnologických zelených řešení, a to 
opatřením důkazů pro informovaná, včasná 
a účinná opatření a vytvářením sítí s 
potřebnými pravomocemi.

Cílem této činnosti je proto vypracovat a 
posoudit inovativní, nákladově efektivní a 
udržitelná opatření pro přizpůsobení se 
změně klimatu a zmírňování této změny se 
zaměřením se jak na emise CO2, tak i jiné 
skleníkové plyny než CO2 a aerosoly a se 
zdůrazněním technologických i 
netechnologických zelených řešení, a to 
opatřením důkazů pro informovaná, včasná 
a účinná opatření a vytvářením sítí s 
potřebnými pravomocemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.1 – bod 5.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poznatky o schopnosti společnosti a 
ekonomiky přizpůsobit se změně klimatu 
jsou neúplné. Účinná, spravedlivá a 
společensky přijatelná opatření usilující o 
dosažení prostředí a společnosti odolných 
vůči klimatu vyžadují integrovanou 
analýzu stávajících a budoucích dopadů, 
zranitelnosti, expozice obyvatel, rizik, 
nákladů a příležitostí spojených se změnou 
klimatu a jeho proměnlivostí s 
přihlédnutím k mimořádným událostem a 
souvisejícím rizikům vyvolaným klimatem 
a jejich opakování. Tato analýza bude 
vypracována rovněž s ohledem na 

Poznatky o schopnosti společnosti a 
ekonomiky přizpůsobit se změně klimatu 
jsou neúplné. Účinná, spravedlivá a 
společensky přijatelná opatření usilující o 
dosažení prostředí a společnosti odolných 
vůči klimatu vyžadují integrovanou 
analýzu stávajících a budoucích dopadů, 
zranitelnosti, expozice obyvatel, rizik, 
nákladů a příležitostí spojených se změnou 
klimatu a jeho proměnlivostí s 
přihlédnutím k mimořádným událostem a 
souvisejícím rizikům vyvolaným klimatem 
a jejich opakování. Tato analýza bude 
vypracována rovněž s ohledem na 
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nepříznivé dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost, ekosystémy a 
ekosystémové služby, infrastruktury a 
hospodářské a přírodní zdroje. Důraz se 
bude klást na nejcennější přírodní 
ekosystémy a zastavěná prostředí a rovněž 
na hlavní společenská, kulturní 
a hospodářská odvětví v Evropě. Opatření 
přezkoumají dopady a rostoucí rizika pro 
lidské zdraví vyplývající ze změny klimatu 
a vyšších koncentrací skleníkových plynů v 
atmosféře. Výzkum vyhodnotí inovativní, 
spravedlivě rozdělené a nákladově účinné 
reakce k přizpůsobení se změně klimatu, 
včetně ochrany a přizpůsobení přírodních 
zdrojů a ekosystémů a souvisejících 
dopadů, za účelem informování a podpory 
jejich rozvoje a provádění na všech 
úrovních a ve všech měřítcích. To bude 
zahrnovat rovněž možné dopady, náklady a 
rizika geoinženýrských možností. Budou 
posouzeny složité vzájemné vztahy, střety 
a synergie politických rozhodnutí 
týkajících se přizpůsobení a předcházení 
rizikům s ostatními klimatickými a 
odvětvovými politikami, včetně dopadů na 
zaměstnanost a životní úroveň zranitelných 
skupin.

nepříznivé dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost, ekosystémy a 
ekosystémové služby, infrastruktury a 
hospodářské a přírodní zdroje. Důraz se 
bude klást na nejcennější přírodní 
ekosystémy a zastavěná prostředí v 
nejzranitelnějších oblastech, jako jsou 
ostrovy a rovněž na hlavní společenská, 
kulturní a hospodářská odvětví v Evropě.
Opatření přezkoumají dopady a rostoucí 
rizika pro lidské zdraví vyplývající ze 
změny klimatu a vyšších koncentrací 
skleníkových plynů v atmosféře. Výzkum 
vyhodnotí inovativní, spravedlivě 
rozdělené a nákladově účinné reakce 
k přizpůsobení se změně klimatu, včetně 
ochrany a přizpůsobení přírodních zdrojů 
a ekosystémů a souvisejících dopadů, za 
účelem informování a podpory jejich 
rozvoje a provádění na všech úrovních a ve 
všech měřítcích. To bude zahrnovat rovněž 
možné dopady, náklady a rizika 
geoinženýrských možností. Budou 
posouzeny složité vzájemné vztahy, střety 
a synergie politických rozhodnutí 
týkajících se přizpůsobení a předcházení 
rizikům s ostatními klimatickými a 
odvětvovými politikami, včetně dopadů na 
zaměstnanost a životní úroveň zranitelných 
skupin.

Or. es

Pozměňovací návrh 848
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.1 – bod 5.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poznatky o schopnosti společnosti a 
ekonomiky přizpůsobit se změně klimatu 
jsou neúplné. Účinná, spravedlivá a 
společensky přijatelná opatření usilující o 

Poznatky o schopnosti společnosti a 
ekonomiky přizpůsobit se změně klimatu 
jsou neúplné. Účinná, spravedlivá a 
společensky přijatelná opatření usilující o 
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dosažení prostředí a společnosti odolných 
vůči klimatu vyžadují integrovanou 
analýzu stávajících a budoucích dopadů, 
zranitelnosti, expozice obyvatel, rizik, 
nákladů a příležitostí spojených se změnou 
klimatu a jeho proměnlivostí s 
přihlédnutím k mimořádným událostem a 
souvisejícím rizikům vyvolaným klimatem 
a jejich opakování. Tato analýza bude 
vypracována rovněž s ohledem na 
nepříznivé dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost, ekosystémy a 
ekosystémové služby, infrastruktury a 
hospodářské a přírodní zdroje. Důraz se 
bude klást na nejcennější přírodní 
ekosystémy a zastavěná prostředí a rovněž 
na hlavní společenská, kulturní 
a hospodářská odvětví v Evropě. Opatření 
přezkoumají dopady a rostoucí rizika pro 
lidské zdraví vyplývající ze změny klimatu 
a vyšších koncentrací skleníkových plynů v 
atmosféře. Výzkum vyhodnotí inovativní, 
spravedlivě rozdělené a nákladově účinné 
reakce k přizpůsobení se změně klimatu, 
včetně ochrany a přizpůsobení přírodních 
zdrojů a ekosystémů a souvisejících 
dopadů, za účelem informování a podpory 
jejich rozvoje a provádění na všech 
úrovních a ve všech měřítcích. To bude 
zahrnovat rovněž možné dopady, náklady 
a rizika geoinženýrských možností. Budou 
posouzeny složité vzájemné vztahy, střety 
a synergie politických rozhodnutí 
týkajících se přizpůsobení a předcházení 
rizikům s ostatními klimatickými a 
odvětvovými politikami, včetně dopadů na 
zaměstnanost a životní úroveň zranitelných 
skupin.

dosažení prostředí a společnosti odolných 
vůči klimatu vyžadují integrovanou 
analýzu stávajících a budoucích dopadů, 
zranitelnosti, expozice obyvatel, rizik, 
nákladů a příležitostí spojených se změnou 
klimatu a jeho proměnlivostí s 
přihlédnutím k mimořádným událostem a 
souvisejícím rizikům vyvolaným klimatem 
a jejich opakování. Tato analýza bude 
vypracována rovněž s ohledem na 
nepříznivé dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost, ekosystémy a 
ekosystémové služby, infrastruktury a 
hospodářské a přírodní zdroje. Důraz se 
bude klást na nejcennější přírodní 
ekosystémy a zastavěná prostředí a rovněž 
na hlavní společenská, kulturní 
a hospodářská odvětví v Evropě. Opatření 
přezkoumají dopady a rostoucí rizika pro 
lidské zdraví vyplývající ze změny klimatu 
a vyšších koncentrací skleníkových plynů v 
atmosféře. Výzkum vyhodnotí inovativní, 
spravedlivě rozdělené a nákladově účinné 
reakce k přizpůsobení se změně klimatu, 
včetně ochrany a přizpůsobení přírodních 
zdrojů a ekosystémů a souvisejících 
dopadů, za účelem informování a podpory 
jejich rozvoje a provádění na všech 
úrovních a ve všech měřítcích. Budou 
posouzeny složité vzájemné vztahy, střety 
a synergie politických rozhodnutí 
týkajících se přizpůsobení a předcházení 
rizikům s ostatními klimatickými a 
odvětvovými politikami, včetně dopadů na 
zaměstnanost a životní úroveň zranitelných 
skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.1 – bod 5.1.3 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je nezbytné studovat regionální dopady 
změny klimatu na ekosystém, vodní 
zdroje, zemědělství a lesnictví, s cílem 
analyzovat její vliv na lidský život, zdraví a 
další sociálně-ekonomické otázky, ale i 
zkoumat přímý a nepřímý vliv globální 
změny na dynamiku a kapacitu 
ekosystému.

Or. en

Pozměňovací návrh 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.1 – bod 5.1.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.1.3a. Otázky změny klimatu a 
hospodaření s vodou
Téma změny klimatu by mělo zahrnovat 
otázky týkající se hospodaření s vodou.
V budoucnu budou velké výzvy pro 
vodohospodářský výzkum vyplývat 
z nutnosti nahlížet na toto téma stále více 
v souvislosti s otázkami globální změny, 
změny klimatu, rostoucího geopolitického 
významu, jakož i energetickými a 
zdravotními hledisky.
Oblast vodních zdrojů by měla být 
vnímána a spravována uceleně. To 
zahrnuje přírodní regiony a ekologické 
otázky, pochopení služeb ekosystému jako 
procesu, ochranu kvality pitné vody a 
různé politické systémy a institucionální 
struktury.
Vědomostní základna by měla zahrnout 
pojem „environmentálních toků“ a vzít 
v úvahu vodou podmíněné ekosystémové 
funkce; zdůrazňuje, že v úvahu je třeba 
vzít i skutečnost, že změny v koloběhu 
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vody závisejí na lokalitě a že lokalita má 
vliv na procentuální podíl recyklované 
vody.

Or. en

Pozměňovací návrh 851
Hermann Winkler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.2. Udržitelné hospodaření s přírodními 
zdroji a ekosystémy

5.2. Udržitelné hospodaření s přírodními 
zdroji, ekosystémy a kulturní dědictví

Or. de

Pozměňovací návrh 852
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.2. Udržitelné hospodaření s přírodními 
zdroji a ekosystémy

5.2. Udržitelné hospodaření s přírodními 
zdroji, zdroji hmatatelného kulturního 
dědictví a ekosystémy

Or. en

Odůvodnění

Bez zahrnutí kulturního dědictví do Horizontu 2020 bude celý základ péče o kulturní dědictví 
v Evropě zrušen.

Pozměňovací návrh 853
Hermann Winkler
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společnosti se potýkají s velkým 
problémem, který souvisí s nastolením 
udržitelné rovnováhy mezi lidskými 
potřebami a životním prostředím.
Environmentální zdroje, včetně vody, 
ovzduší, biomasy, úrodné půdy, biologické 
rozmanitosti, ekosystémů a služeb, které 
poskytují, jsou základem fungování 
evropské a světové ekonomiky a kvality 
života. Globální obchodní příležitosti 
spojené s přírodními zdroji budou podle 
očekávání do roku 205025 činit více než 
2 biliony EUR. Navzdory tomu jsou 
ekosystémy v Evropě a na celém světě 
poškozovány nad rámec schopnosti přírody 
je obnovovat a environmentální zdroje jsou 
nadměrně využívány. Unie například 
každoročně přijde o 1 000 km² nejúrodnější 
půdy a cenných ekosystémů a vyplýtvána 
je čtvrtina sladké vody. Zachování těchto 
vzorců není možné. Výzkum musí přispět k 
zvrácení tendencí poškozujících životní 
prostředí a zajistit, aby ekosystémy i nadále 
poskytovaly zdroje, statky a služby, které 
jsou nezbytné pro dobré životní podmínky 
a hospodářskou prosperitu.

Společnosti se potýkají s velkým 
problémem, který souvisí s nastolením 
udržitelné rovnováhy mezi lidskými 
potřebami a životním prostředím.
Environmentální zdroje, včetně vody, 
ovzduší, biomasy, úrodné půdy, biologické 
rozmanitosti, ekosystémů a služeb, jakož i 
člověkem vytvořené zdroje, včetně 
kulturního dědictví a venkovské krajiny,
které poskytují, jsou základem fungování 
evropské a světové ekonomiky a kvality 
života. Globální obchodní příležitosti 
spojené s přírodními zdroji budou podle 
očekávání do roku 205025 činit více než 
2 biliony EUR. Obchodní příležitosti 
vznikající z kulturního dědictví Evropy a 
tvůrčí odvětví, které činí 3,3, % HDP 
Evropy. Činnosti cestovního ruchu, které 
jsou propojeny s kulturním dědictvím, 
tvoří obrat 338 miliard EUR. Navzdory 
tomu jsou ekosystémy v Evropě a na celém 
světě poškozovány nad rámec schopnosti 
přírody je obnovovat a environmentální 
zdroje jsou nadměrně využívány. Unie 
například každoročně přijde o 1 000 km² 
nejúrodnější půdy a cenných ekosystémů a 
vyplýtvána je čtvrtina sladké vody. Tímto 
způsobem nemůžeme pokračovat. Výzkum 
musí přispět k zvrácení tendencí 
poškozujících životní prostředí a zajistit, 
aby ekosystémy i nadále poskytovaly 
zdroje, statky a služby, které jsou nezbytné 
pro dobré životní podmínky 
a hospodářskou prosperitu.

Or. de

Odůvodnění

Údaje byly převzaty ze zprávy o konkurenceschopnosti EU za rok 2010.
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Pozměňovací návrh 854
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společnosti se potýkají s velkým 
problémem, který souvisí s nastolením 
udržitelné rovnováhy mezi lidskými 
potřebami a životním prostředím.
Environmentální zdroje, včetně vody, 
ovzduší, biomasy, úrodné půdy, biologické 
rozmanitosti, ekosystémů a služeb, které 
poskytují, jsou základem fungování 
evropské a světové ekonomiky a kvality 
života. Globální obchodní příležitosti 
spojené s přírodními zdroji budou podle 
očekávání do roku 2050 činit více než 
2 biliony EUR. Navzdory tomu jsou 
ekosystémy v Evropě a na celém světě 
poškozovány nad rámec schopnosti přírody 
je obnovovat a environmentální zdroje jsou 
nadměrně využívány. Unie například 
každoročně přijde o 1 000 km² nejúrodnější 
půdy a cenných ekosystémů a vyplýtvána 
je čtvrtina sladké vody. Zachování těchto 
vzorců není možné. Výzkum musí přispět k 
zvrácení tendencí poškozujících životní 
prostředí a zajistit, aby ekosystémy i nadále 
poskytovaly zdroje, statky a služby, které 
jsou nezbytné pro dobré životní podmínky 
a hospodářskou prosperitu.

Společnosti se potýkají s velkým 
problémem, který souvisí s nastolením 
udržitelné rovnováhy mezi lidskými 
potřebami a životním prostředím.
Environmentální zdroje, včetně vody, 
ovzduší, biomasy, úrodné půdy, biologické 
rozmanitosti, ekosystémů a služeb, jakož i 
člověkem vytvořené zdroje, včetně 
hmatatelného kulturního dědictví a 
kulturní krajiny, které poskytují, jsou 
základem fungování evropské a světové 
ekonomiky a kvality života. Globální 
obchodní příležitosti spojené s přírodními 
zdroji budou podle očekávání do roku 2050 
činit více než 2 biliony EUR. Evropský 
obchodní sektor související s kulturním 
dědictvím a tvůrčím hospodářstvím 
odpovídá za 3,3 % HDP v Evropě (zpráva 
o evropské konkurenceschopnosti za rok 
2010, s. 166;  191) zatímco obrat 
z cestovního ruchu díky aktivitám 
v oblasti kulturního dědictví tvoří 338 
miliard EUR p.a. (Ředitelství pro kulturní 
dědictví, Norsko: Památníky kulturního 
dědictví a historické budovy jako tvůrci 
hodnot v postindustriální ekonomice, 
s. 5). Navzdory tomu jsou ekosystémy v 
Evropě a na celém světě poškozovány nad 
rámec schopnosti přírody je obnovovat a 
environmentální zdroje jsou nadměrně
využívány. Unie například každoročně 
přijde o 1 000 km² nejúrodnější půdy 
a cenných ekosystémů a vyplýtvána je 
čtvrtina sladké vody. Zachování těchto 
vzorců není možné. Výzkum musí přispět 
k zvrácení tendencí poškozujících životní 
prostředí a zajistit, aby ekosystémy i nadále 
poskytovaly zdroje, statky a služby, které 
jsou nezbytné pro dobré životní podmínky 
a hospodářskou prosperitu.
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Or. en

Odůvodnění

Kulturní dědictví má nemalý vliv na evropské HDP.  Proto by mělo být kulturní dědictví 
zahrnuto do Horizontu 2020.

Pozměňovací návrh 855
Hermann Winkler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této činnosti je proto poskytnout 
poznatky pro hospodaření s přírodními 
zdroji, které zajišťuje udržitelnou 
rovnováhu mezi omezenými zdroji a 
potřebami společnosti a ekonomiky.

Cílem této činnosti je proto poskytnout 
poznatky pro hospodaření s přírodními a 
kulturními zdroji, které zajišťuje 
udržitelnou rovnováhu mezi omezenými 
zdroji a potřebami společnosti 
a ekonomiky.

Or. de

Pozměňovací návrh 856
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této činnosti je proto poskytnout 
poznatky pro hospodaření s přírodními 
zdroji, které zajišťuje udržitelnou 
rovnováhu mezi omezenými zdroji a 
potřebami společnosti a ekonomiky.

Cílem této činnosti je proto poskytnout 
poznatky pro hospodaření s přírodními a 
kulturními zdroji, které zajišťuje 
udržitelnou rovnováhu mezi omezenými 
neobnovitelnými zdroji a potřebami 
společnosti a ekonomiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 857
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této činnosti je proto poskytnout 
poznatky pro hospodaření s přírodními 
zdroji, které zajišťuje udržitelnou 
rovnováhu mezi omezenými zdroji a 
potřebami společnosti a ekonomiky.

Cílem této činnosti je proto poskytnout 
poznatky pro hospodaření s přírodními 
zdroji a jejich ochranu, které zajišťuje 
udržitelnou rovnováhu mezi omezenými 
zdroji a potřebami společnosti a 
ekonomiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 858
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti společnosti vyvolávají rizika 
spuštění změn v životním prostředí, které 
jsou nevratné a které mění charakter 
ekosystémů. Je zásadní tato rizika 
předjímat, a to posouzením, 
monitorováním a odhadováním dopadů 
lidských činností na životní prostředí 
a environmentálních změn na dobré životní 
podmínky lidí. Výzkum mořských (od 
pobřežních po hlubinné), sladkovodních, 
suchozemských a městských ekosystémů, 
včetně ekosystémů závislých na podzemní 
vodě, zlepší pochopení složitých vztahů 
mezi přírodními zdroji a společenskými, 
ekonomickými a ekologickými systémy, 
včetně přirozených kritických mezníků a 
odolnosti nebo zranitelnosti lidských a 
biologických systémů. Bude přezkoumáno 
fungování ekosystémů a jejich reakce na 
antropogenní vlivy, možnosti jejich 
obnovení a to, jak to ovlivní ekonomiky a 
dobré životní podmínky lidí. Ověřena 
budou rovněž řešení, která se zabývají 

Činnosti společnosti vyvolávají rizika 
spuštění změn v životním prostředí, které 
jsou nevratné a které mění charakter 
ekosystémů. Je zásadní tato rizika 
předjímat, a to posouzením, 
monitorováním a odhadováním dopadů 
lidských činností na životní prostředí 
a environmentálních změn na dobré životní 
podmínky lidí. Výzkum mořských (od 
pobřežních po hlubinné), sladkovodních, 
suchozemských a městských ekosystémů, 
včetně ekosystémů závislých na podzemní 
vodě, zlepší pochopení složitých vztahů 
mezi přírodními zdroji a společenskými, 
ekonomickými a ekologickými systémy, 
včetně přirozených kritických mezníků a 
odolnosti nebo zranitelnosti lidských a 
biologických systémů. Bude přezkoumáno 
fungování ekosystémů a jejich reakce na 
antropogenní vlivy, možnosti jejich 
obnovení a to, jak to ovlivní ekonomiky a 
dobré životní podmínky lidí. Ověřena 
budou rovněž řešení, která se zabývají 
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problémy souvisejícími se zdroji. To 
přispěje k politikám a postupům, které 
zajišťují, aby společenské a ekonomické 
činnosti probíhaly v mezích udržitelnosti a 
přizpůsobivosti ekosystémů a biologické 
rozmanitosti.

problémy souvisejícími se zdroji. To 
přispěje k politikám a postupům, které 
zajišťují, aby společenské a ekonomické 
činnosti probíhaly v mezích udržitelnosti a 
přizpůsobivosti ekosystémů a biologické 
rozmanitosti. Požaduje se lepší pochopení 
rozhodujících environmentálních faktorů 
souvisejících se zdravím a dobrými 
životními podmínkami a mechanismů pro 
zprostředkování, s cílem poskytnout 
důkazy pro účinné strategie ochrany 
zdraví a zajistit informace pro programy a 
politiky Unie.
Jestliže k celkové změně, jako jsou lesní 
požáry, přispívají sociální, ekonomické a 
ekologické aspekty, nejdůležitější je 
zlepšení znalostí. Lepší pochopení 
fyzických a sociálních jevů, které lesní 
požáry způsobují, je prvořadou nutností.
Simulace, shromažďování údajů a 
analýza jsou zcela zásadní, neboť 
dodávají informace do systémů podpory 
rozhodování založených na výzkumu, a 
jsou tak hlavním způsobem prevence 
lesních požárů, zvýšení účinnosti boje 
proti těmto požárům a omezení škod na 
majetku a na lidském, environmentálním, 
sociálním a hospodářském kapitálu.
Výzkum mořských (od pobřežních po 
hlubinné), polárních, sladkovodních, 
suchozemských a městských ekosystémů, 
včetně ekosystémů závislých na podzemní 
vodě, a jejich biologické rozmanitosti, 
zlepší pochopení složitých vztahů mezi 
přírodními zdroji a společenskými, 
ekonomickými a ekologickými systémy, 
včetně přirozených kritických mezníků a 
odolnosti nebo zranitelnosti lidských a 
biologických systémů. Bude přezkoumáno 
fungování ekosystémů a jejich reakce na 
antropogenní vlivy, možnosti 
minimalizace těchto dopadů, možnosti 
obnovení ekosystémů a to, jak to ovlivní 
ekonomiky a dobré životní podmínky lidí.
Ověřena budou rovněž řešení, která se 
zabývají problémy souvisejícími se zdroji.
To přispěje k politikám a postupům, které 
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zajišťují, aby společenské a ekonomické 
činnosti probíhaly v mezích udržitelnosti a 
přizpůsobivosti ekosystémů a biologické 
rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti společnosti vyvolávají rizika 
spuštění změn v životním prostředí, které 
jsou nevratné a které mění charakter 
ekosystémů. Je zásadní tato rizika 
předjímat, a to posouzením, 
monitorováním a odhadováním dopadů 
lidských činností na životní prostředí 
a environmentálních změn na dobré životní 
podmínky lidí. Výzkum mořských (od 
pobřežních po hlubinné), sladkovodních, 
suchozemských a městských ekosystémů, 
včetně ekosystémů závislých na podzemní 
vodě, zlepší pochopení složitých vztahů 
mezi přírodními zdroji a společenskými, 
ekonomickými a ekologickými systémy, 
včetně přirozených kritických mezníků a 
odolnosti nebo zranitelnosti lidských a 
biologických systémů. Bude přezkoumáno 
fungování ekosystémů a jejich reakce na 
antropogenní vlivy, možnosti jejich 
obnovení a to, jak to ovlivní ekonomiky a 
dobré životní podmínky lidí. Ověřena 
budou rovněž řešení, která se zabývají 
problémy souvisejícími se zdroji. To 
přispěje k politikám a postupům, které 
zajišťují, aby společenské a ekonomické 
činnosti probíhaly v mezích udržitelnosti a 
přizpůsobivosti ekosystémů a biologické 
rozmanitosti.

Činnosti společnosti vyvolávají rizika 
spuštění změn v životním prostředí, které 
jsou nevratné a které mění charakter 
ekosystémů. Je zásadní tato rizika 
předjímat, a to posouzením, 
monitorováním a odhadováním dopadů 
lidských činností na životní prostředí 
a environmentálních změn na dobré životní 
podmínky lidí. Výzkum mořských (od 
pobřežních po hlubinné), sladkovodních, 
suchozemských a městských ekosystémů, 
včetně ekosystémů závislých na podzemní 
vodě, zlepší pochopení složitých vztahů 
mezi přírodními zdroji a společenskými, 
ekonomickými a ekologickými systémy, 
včetně přirozených kritických mezníků a 
odolnosti nebo zranitelnosti lidských a 
biologických systémů. Bude přezkoumáno 
fungování ekosystémů a jejich reakce na 
antropogenní vlivy, možnosti jejich 
obnovení a to, jak to ovlivní ekonomiky a 
dobré životní podmínky lidí. Ověřena 
budou rovněž řešení, která se zabývají 
problémy souvisejícími se zdroji. Je 
vyžadována inovace, na jejímž základě se 
vytvoří nové modely hospodaření s vodou, 
které zajistí transparentnost. Jeho 
součástí by měla být tato opatření:
informace o původu vody, rovnoměrné 
rozdělování a postupy jejího prodeje a 
užívání. To přispěje k politikám a 
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postupům, které zajišťují, aby společenské 
a ekonomické činnosti probíhaly v mezích 
udržitelnosti a přizpůsobivosti ekosystémů 
a biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 860
Hermann Winkler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kulturní dědictví je důležitou součástí 
životního prostředí a jeho udržování 
hmatatelným způsobem přispívá ke kvalitě 
života lidí a k udržitelnému evropskému 
hospodářství.

Or. de

Pozměňovací návrh 861
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V této souvislosti se kulturní dědictví 
považuje za důležitou součást kontextu 
životního prostředí a jeho ochrana za 
hmatatelným příspěvek na udržitelné 
hospodářství a prospěch lidí v Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 862
Hermann Winkler
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské a hospodářské systémy a 
systémy správy se musí nadále zabývat jak 
vyčerpáním přírodních zdrojů, tak 
poškozováním ekosystémů. Výzkum a 
inovace budou základem pro politická 
rozhodnutí, která jsou zapotřebí k 
hospodaření s přírodními zdroji a k řízení 
ekosystémů způsobem, který zamezuje 
ničivé změně klimatu a životního prostředí 
nebo který umožňuje se přizpůsobit 
takovéto změně, a k prosazování 
institucionálních a hospodářských změn, 
změn chování a technologických změn, 
které zajišťují udržitelnost. Důraz se bude 
klást na kritické, politicky důležité 
ekosystémy a ekosystémové služby, jako je 
sladká voda, moře a oceány, kvalita 
ovzduší, biologická rozmanitost, využívání 
půdy a půda. Odolnost společností 
a ekosystémů vůči katastrofickým 
událostem, včetně přírodních rizik, bude 
podpořena lepšími schopnostmi v oblasti 
předvídání, včasného varování a posouzení 
zranitelnosti a dopadů, včetně zahrnutí více 
rizik. Výzkum a inovace tudíž poskytnou 
podporu pro politiky zabývající se 
ochranou životního prostředí a účinným 
využíváním zdrojů a možnosti účinné 
správy na základě důkazů v rámci 
bezpečných mezí působení. Budou 
vyvinuty inovativní možnosti zvyšování 
soudržnosti politik, vyřešení kompromisů a 
zvládnutí protichůdných zájmů a zvýšení 
informovanosti veřejnosti o výsledcích 
výzkumu a zapojení občanů do 
rozhodování.

Společenské a hospodářské systémy a 
systémy správy se musí nadále zabývat jak 
vyčerpáním přírodních zdrojů, tak 
poškozováním ekosystémů. Výzkum a 
inovace budou základem pro politická 
rozhodnutí, která jsou zapotřebí k 
hospodaření s přírodními a kulturními
zdroji a k řízení ekosystémů způsobem, 
který zamezuje ničivé změně klimatu a 
životního prostředí nebo který umožňuje se 
přizpůsobit takovéto změně, a k 
prosazování institucionálních a 
hospodářských změn, změn chování a 
technologických změn, které zajišťují 
udržitelnost. Důraz se bude klást na 
kritické, politicky důležité ekosystémy a 
ekosystémové služby, jako je sladká voda, 
moře a oceány, kvalita ovzduší, biologická 
rozmanitost, využívání půdy a půda.
Odolnost společností a ekosystémů vůči 
katastrofickým událostem, včetně 
přírodních rizik, bude podpořena lepšími 
schopnostmi v oblasti předvídání, včasného 
varování a posouzení zranitelnosti a 
dopadů, včetně zahrnutí více rizik.
Výzkum a inovace tudíž poskytnou 
podporu pro politiky zabývající se 
ochranou životního prostředí a účinným 
využíváním zdrojů a možnosti účinné 
správy na základě důkazů v rámci 
bezpečných mezí působení. Budou 
vyvinuty inovativní možnosti zvyšování 
soudržnosti politik, vyřešení kompromisů a 
zvládnutí protichůdných zájmů a zvýšení 
informovanosti veřejnosti o výsledcích 
výzkumu a zapojení občanů do 
rozhodování.

Or. de
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Pozměňovací návrh 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské a hospodářské systémy a 
systémy správy se musí nadále zabývat jak 
vyčerpáním přírodních zdrojů, tak 
poškozováním ekosystémů. Výzkum a 
inovace budou základem pro politická 
rozhodnutí, která jsou zapotřebí k 
hospodaření s přírodními zdroji a k řízení 
ekosystémů způsobem, který zamezuje 
ničivé změně klimatu a životního prostředí 
nebo který umožňuje se přizpůsobit 
takovéto změně, a k prosazování 
institucionálních a hospodářských změn, 
změn chování a technologických změn, 
které zajišťují udržitelnost. Důraz se bude 
klást na kritické, politicky důležité 
ekosystémy a ekosystémové služby, jako je 
sladká voda, moře a oceány, kvalita 
ovzduší, biologická rozmanitost, využívání 
půdy a půda. Odolnost společností 
a ekosystémů vůči katastrofickým 
událostem, včetně přírodních rizik, bude 
podpořena lepšími schopnostmi v oblasti 
předvídání, včasného varování a posouzení 
zranitelnosti a dopadů, včetně zahrnutí více 
rizik. Výzkum a inovace tudíž poskytnou 
podporu pro politiky zabývající se 
ochranou životního prostředí a účinným 
využíváním zdrojů a možnosti účinné 
správy na základě důkazů v rámci
bezpečných mezí působení. Budou 
vyvinuty inovativní možnosti zvyšování 
soudržnosti politik, vyřešení kompromisů a 
zvládnutí protichůdných zájmů a zvýšení 
informovanosti veřejnosti o výsledcích 
výzkumu a zapojení občanů do 
rozhodování.

Společenské a hospodářské systémy a 
systémy správy se musí nadále zabývat jak 
vyčerpáním přírodních zdrojů, tak 
poškozováním ekosystémů. Výzkum a 
inovace budou základem pro politická 
rozhodnutí, která jsou zapotřebí k 
hospodaření s přírodními zdroji a k řízení 
ekosystémů způsobem, který zamezuje 
ničivé změně klimatu a životního prostředí 
nebo který umožňuje se přizpůsobit 
takovéto změně, a k prosazování 
institucionálních a hospodářských změn, 
změn chování a technologických změn, 
které zajišťují udržitelnost. Důraz se bude 
klást na kritické, politicky důležité 
ekosystémy a ekosystémové služby, jako je 
sladká voda, moře a oceány, kvalita 
ovzduší, biologická rozmanitost, využívání 
půdy a půda. Odolnost společností 
a ekosystémů vůči katastrofickým 
událostem, včetně přírodních rizik, bude 
podpořena lepšími schopnostmi v oblasti 
předvídání, včasného varování a posouzení 
zranitelnosti a dopadů, včetně zahrnutí více 
rizik. Výzkum a inovace tudíž poskytnou 
podporu pro politiky zabývající se 
ochranou životního prostředí a účinným 
využíváním zdrojů a možnosti účinné 
správy na základě důkazů v rámci 
bezpečných mezí působení. Budou 
vyvinuty inovativní možnosti zvyšování 
soudržnosti politik, vyřešení kompromisů a 
zvládnutí protichůdných zájmů a zvýšení 
informovanosti veřejnosti o výsledcích 
výzkumu a zapojení občanů do 
rozhodování. Dostupnost a produktivita 
všech důležitých zdrojů musí být 
analyzována na různých příslušných 
územních úrovních: celosvětové, 
regionální a místní, a související sociálně-
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ekonomické následky by měly být 
analyzovány, aby mohly být 
vypracoványmožnosti pro politická 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 864
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společenské a hospodářské systémy a 
systémy správy se musí nadále zabývat jak 
vyčerpáním přírodních zdrojů, tak 
poškozováním ekosystémů. Výzkum a 
inovace budou základem pro politická 
rozhodnutí, která jsou zapotřebí k 
hospodaření s přírodními zdroji a k řízení 
ekosystémů způsobem, který zamezuje 
ničivé změně klimatu a životního prostředí 
nebo který umožňuje se přizpůsobit 
takovéto změně, a k prosazování 
institucionálních a hospodářských změn, 
změn chování a technologických změn, 
které zajišťují udržitelnost. Důraz se bude 
klást na kritické, politicky důležité 
ekosystémy a ekosystémové služby, jako je 
sladká voda, moře a oceány, kvalita 
ovzduší, biologická rozmanitost, využívání 
půdy a půda. Odolnost společností 
a ekosystémů vůči katastrofickým 
událostem, včetně přírodních rizik, bude 
podpořena lepšími schopnostmi v oblasti 
předvídání, včasného varování a posouzení 
zranitelnosti a dopadů, včetně zahrnutí více 
rizik. Výzkum a inovace tudíž poskytnou 
podporu pro politiky zabývající se 
ochranou životního prostředí a účinným 
využíváním zdrojů a možnosti účinné 
správy na základě důkazů v rámci 
bezpečných mezí působení. Budou 
vyvinuty inovativní možnosti zvyšování 

Společenské a hospodářské systémy a 
systémy správy se musí nadále zabývat jak 
vyčerpáním přírodních zdrojů, tak 
poškozováním ekosystémů. Výzkum a 
inovace budou základem pro politická 
rozhodnutí, která jsou zapotřebí k 
hospodaření s přírodními a kulturními
zdroji, jakož i k řízení ekosystémů 
způsobem, který zamezuje ničivé změně 
klimatu a životního prostředí nebo který 
umožňuje se přizpůsobit takovéto změně, a 
k prosazování institucionálních a 
hospodářských změn, změn chování a 
technologických změn, které zajišťují 
udržitelnost. Důraz se bude klást na 
kritické, politicky důležité ekosystémy a 
ekosystémové služby, jako je sladká voda, 
moře a oceány, kvalita ovzduší, biologická 
rozmanitost, využívání půdy a půda.
Odolnost společností a ekosystémů vůči 
katastrofickým událostem, včetně 
přírodních rizik, bude podpořena lepšími 
schopnostmi v oblasti předvídání, včasného 
varování a posouzení zranitelnosti a 
dopadů, včetně zahrnutí více rizik.
Výzkum a inovace tudíž poskytnou 
podporu pro politiky zabývající se 
ochranou životního prostředí a účinným 
využíváním zdrojů a možnosti účinné 
správy na základě důkazů v rámci 
bezpečných mezí působení. Budou 
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soudržnosti politik, vyřešení kompromisů a 
zvládnutí protichůdných zájmů a zvýšení 
informovanosti veřejnosti o výsledcích 
výzkumu a zapojení občanů do 
rozhodování.

vyvinuty inovativní možnosti zvyšování 
soudržnosti politik, vyřešení kompromisů a 
zvládnutí protichůdných zájmů a zvýšení 
informovanosti veřejnosti o výsledcích 
výzkumu a zapojení občanů do 
rozhodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odvětví jako stavebnictví, chemický, 
automobilový, kosmický a strojírenský 
průmysl, která mají společnou přidanou 
hodnotu přesahující 1 000 miliard EUR a 
zaměstnávají přibližně 30 milionů osob, 
závisí na přístupu k surovinám. Unie je 
soběstačná, pokud jde o stavební nerostné 
suroviny. Ačkoliv je Unie jedním z 
největších světových producentů některých 
průmyslových nerostných surovin, je i 
nadále čistým dovozcem většiny z nich.
Unie je mimoto velmi závislá na dovozu 
kovových nerostů a zcela závislá na 
dovozu některých kritických surovin.

Odvětví jako stavebnictví, chemický, 
automobilový, kosmický a strojírenský 
průmysl, která mají společnou přidanou 
hodnotu přesahující 1 000 miliard EUR a 
zaměstnávají přibližně 30 milionů osob, 
závisí na přístupu k surovinám. Ačkoliv je 
Unie jedním z největších světových 
producentů některých průmyslových 
nerostných surovin, je i nadále čistým 
dovozcem většiny z nich. Unie je mimoto 
velmi závislá na dovozu kovových nerostů 
a zcela závislá na dovozu některých 
kritických surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejnovější tendence ukazují, že poptávka Nejnovější tendence ukazují, že poptávka 
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po surovinách bude ovlivněna vývojem 
rozvíjejících se ekonomik a rychlým 
šířením klíčových základních technologií.
Evropa musí zajistit udržitelné hospodaření 
se surovinami a pro všechna odvětví, která 
jsou závislá na přístupu k surovinám, 
zabezpečit udržitelné dodávky surovin 
pocházející z Unie i ze třetích zemí.
Politické cíle týkající se kritických surovin 
jsou stanoveny v iniciativě Komise 
v oblasti surovin.

po surovinách bude ovlivněna pokračující 
poptávky z rozvinutých hospodářství,
vývojem rozvíjejících se ekonomik a 
rychlým šířením klíčových základních 
technologií. Evropa musí zajistit udržitelné 
hospodaření se surovinami a pro všechna 
odvětví, která jsou závislá na surovinách, 
zabezpečit udržitelné dodávky surovin 
pocházející z Unie i ze třetích zemí.
Politické cíle týkající se kritických surovin 
jsou stanoveny v iniciativě Komise 
v oblasti surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této činnosti je proto zlepšit 
poznatky o surovinách a rozvíjet inovativní 
řešení pro nákladově efektivní a 
ekologicky šetrný průzkum, těžbu, 
zpracování, recyklaci a využití surovin a 
pro jejich nahrazení ekonomicky 
přitažlivými alternativami s nižšími dopady
na životní prostředí.

Cílem této činnosti je proto zlepšit 
poznatky o surovinách a rozvíjet inovativní 
řešení pro nákladově efektivní a 
ekologicky šetrný průzkum, těžbu, 
zpracování, účinné využívání zdrojů, 
opětovné použití, recyklaci a využití 
surovin a pro jejich nahrazení ekonomicky 
přitažlivými alternativami s nižšími dopady 
na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 868
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.3 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této činnosti je proto zlepšit 
poznatky o surovinách a rozvíjet inovativní 
řešení pro nákladově efektivní a 
ekologicky šetrný průzkum, těžbu, 
zpracování, recyklaci a využití surovin a 
pro jejich nahrazení ekonomicky 
přitažlivými alternativami s nižšími dopady 
na životní prostředí.

Cílem této činnosti je proto zlepšit 
poznatky o surovinách, na pevnině, jakož i
na mořském dně a rozvíjet inovativní 
řešení pro nákladově efektivní a 
ekologicky šetrný průzkum, těžbu, 
zpracování, recyklaci a využití surovin a 
pro jejich nahrazení ekonomicky 
přitažlivými alternativami s nižšími dopady 
na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zlepší se posouzení dlouhodobé 
dostupnosti světových zdrojů a zdrojů 
Unie, včetně přístupu k městským zdrojům 
(skládky odpadu a odpady z těžebního 
průmyslu) a hlubinným zdrojům (např. 
těžba minerálů vzácných zemin z 
mořského dna), a souvisejících nejistot.
Tyto poznatky společnosti pomohou 
dosáhnout účinnějšího využívání, 
recyklace a opětovného využití vzácných 
surovin nebo surovin škodlivých pro 
životní prostředí. Budou rovněž 
vypracována globální pravidla, postupy a 
normy upravující ekonomicky 
životaschopný, ekologicky šetrný a 
společenský přijatelný průzkum, těžbu a 
zpracování zdrojů, včetně postupů při 
využívání půdy a plánování námořních 
prostor.

Zlepší se posouzení dlouhodobé 
dostupnosti světových zdrojů a zdrojů 
Unie, včetně přístupu k městským zdrojům 
(skládky odpadu a odpady z těžebního 
průmyslu) a hlubinným zdrojům (např. 
těžba minerálů vzácných zemin z 
mořského dna), zpracování nerostů a 
jejich vedlejších produktů a souvisejících 
nejistot. Tyto poznatky společnosti 
pomohou dosáhnout účinnějšího využívání, 
recyklace a opětovného využití vzácných 
surovin nebo surovin škodlivých pro 
životní prostředí. Budou rovněž 
vypracována globální pravidla, postupy a 
normy upravující ekonomicky 
životaschopný, ekologicky šetrný a 
společenský přijatelný průzkum, těžbu a 
zpracování zdrojů, včetně postupů při 
využívání půdy a plánování námořních 
prostor. V této souvislosti bude důležitá 
realizace mezinárodní spolupráce včetně 
spolupráce při vypracovávání lepší 
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mezinárodní správy zdrojů a spolupráce 
mezi vnitrostátními geologickými 
průzkumy.

Or. en

Pozměňovací návrh 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.3.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.3.2. Podporu udržitelných dodávek a 
využívání surovin zahrnující průzkum, 
těžbu, zpracování, recyklaci a využití

5.3.2. Podporu udržitelných a účinných
dodávek, využívání a opětovné využívání
surovin zahrnující průzkum, těžbu, 
zpracování, účinnost zdrojů, opětovného 
využívání, recyklaci a využití

Or. en

Pozměňovací návrh 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu zajištění cenově dostupných, 
spolehlivých a udržitelných dodávek 
surovin a nakládání se surovinami, které 
jsou nezbytné pro evropská výrobní 
odvětví, je zapotřebí výzkum a inovace 
zahrnující celý životní cyklus materiálů.
Účinné využívání zdrojů podpoří rozvoj 
a zavádění technologií pro ekonomicky 
životaschopný, společensky odpovědný 
a ekologicky šetrný průzkum, těžbu a 
zpracování. Využije se rovněž potenciál 
městských zdrojů. K snížení závislosti 

V zájmu zajištění cenově dostupných, 
spolehlivých a udržitelných dodávek 
surovin a nakládání se surovinami, které 
jsou nezbytné pro evropská výrobní 
odvětví, je zapotřebí výzkum a inovace 
zahrnující celý životní cyklus materiálů.
Účinné využívání zdrojů podpoří rozvoj 
a zavádění technologií pro ekonomicky 
životaschopný, společensky odpovědný 
a ekologicky šetrný průzkum, těžbu, 
zpracování a recyklace. Využije se rovněž 
potenciál městských zdrojů. K snížení 
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Unie na dodávkách primárních surovin 
přispějí rovněž nové a ekonomicky 
životaschopné technologie, obchodní 
modely a procesy recyklace a využití 
materiálů. To bude zahrnovat nutnost 
delšího používání, vysoce kvalitní 
recyklace a využití a nutnost výrazného 
omezení plýtvání zdroji. Bude přijat 
přístup založený na celém životním cyklu, 
od dodávky dostupných surovin po 
skončení doby životnosti, s minimálními 
požadavky na energii a zdroje.

závislosti Unie na dodávkách primárních 
surovin přispějí rovněž nové a ekonomicky 
životaschopné technologie, obchodní 
modely a procesy recyklace a využití 
materiálů. To bude zahrnovat nutnost 
delšího používání, vysoce kvalitní 
recyklace a využití a nutnost výrazného 
omezení plýtvání zdroji. Bude přijat 
přístup založený na celém životním cyklu, 
od dodávky dostupných surovin po 
skončení doby životnosti, s minimálními 
požadavky na energii a zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 872
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu zajištění cenově dostupných, 
spolehlivých a udržitelných dodávek 
surovin a nakládání se surovinami, které 
jsou nezbytné pro evropská výrobní 
odvětví, je zapotřebí výzkum a inovace 
zahrnující celý životní cyklus materiálů.
Účinné využívání zdrojů podpoří rozvoj 
a zavádění technologií pro ekonomicky 
životaschopný, společensky odpovědný 
a ekologicky šetrný průzkum, těžbu a 
zpracování. Využije se rovněž potenciál 
městských zdrojů. K snížení závislosti 
Unie na dodávkách primárních surovin 
přispějí rovněž nové a ekonomicky 
životaschopné technologie, obchodní 
modely a procesy recyklace a využití 
materiálů. To bude zahrnovat nutnost 
delšího používání, vysoce kvalitní 
recyklace a využití a nutnost výrazného 
omezení plýtvání zdroji. Bude přijat 
přístup založený na celém životním cyklu, 
od dodávky dostupných surovin po 
skončení doby životnosti, s minimálními 

V zájmu zajištění cenově dostupných, 
spolehlivých a udržitelných dodávek 
surovin a nakládání se surovinami, které 
jsou nezbytné pro evropská výrobní 
odvětví, je zapotřebí výzkum a inovace 
zahrnující celý životní cyklus materiálů.
Účinné využívání zdrojů podpoří rozvoj 
a zavádění technologií pro ekonomicky 
životaschopný, společensky odpovědný 
a ekologicky šetrný průzkum, těžbu a 
zpracování. Využije se rovněž potenciál 
městských zdrojů. K snížení závislosti 
Unie na dodávkách primárních surovin 
přispějí rovněž nové a ekonomicky 
životaschopné technologie, obchodní 
modely a procesy recyklace a využití 
materiálů. To bude zahrnovat nutnost 
delšího používání, vysoce kvalitní 
recyklace a využití a nutnost výrazného 
omezení běžné spotřeby i plýtvání těmito 
zdroji. Bude přijat přístup založený na 
celém životním cyklu, od dodávky 
dostupných surovin po skončení doby 
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požadavky na energii a zdroje. životnosti, s minimálními požadavky na 
energii a zdroje.

Or. en

Odůvodnění

Cílem používání inovací v celém hodnotovém řetězci surovin není drasticky snížit 
využívání/spotřebu surovin, ale, naopak, zabezpečit, aby zůstaly v hospodářství, byly 
recyklovány a opětovně využívány v jejich původní funkci (t. j. „cyklické hospodářství“).  V 
následujícich 10 letech bude zřejmě těžké „drasticky snížit normální spotřebu“ surovin.  Měla 
by se zohlednit i světová konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh 873
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.3.3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V tomto směru je třeba zohlednit zvyšující 
se závislost evropského chemického 
průmyslu na vnějších zdrojích ropy a 
zemního plynu jakožto na chemických 
surovinách. Evropský chemický průmysl 
má v posledních letech stále větší zájem 
na využívání domácího uhlí jako 
alternativní chemické suroviny. Využívání 
domácího uhlí pro jiné než energetické 
účely může mnoha evropským chemickým 
podnikům nabídnout dlouhodobé 
perspektivy rozvoje pro případ úbytku 
celosvětových zásob ropy a politické 
nestability v zemích její produkce.
V budoucnosti by měly vznikat 
technologie a závody na zpracování, 
vyrábějící alternativní uhlovodíkové 
zdroje využitelné v evropském chemickém 
průmyslu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.3.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezbytný přechod k soběstačnější 
ekonomice účinně využívající zdroje bude 
vyžadovat kulturní změny, změny chování, 
sociálně-ekonomické a institucionální 
změny. K vyřešení rostoucího problému 
nedostatečných kvalifikací v odvětví 
surovin v Unii (včetně v evropském 
těžebním průmyslu) se budou podporovat 
účinnější partnerství mezi vysokými 
školami a geologickým průzkumem a 
těžebním průmyslem. Nezbytné bude 
podporovat rovněž rozvoj inovativních 
zelených dovedností. Informovanost 
veřejnosti o významu domácích surovin 
pro evropské hospodářství je dosud 
omezená. K usnadnění potřebných 
strukturálních změn budou výzkum a 
inovace usilovat o posílení postavení 
občanů, tvůrců politik, odborníků z praxe a 
institucí.

Nezbytný přechod k soběstačnější 
ekonomice účinně využívající zdroje bude 
vyžadovat kulturní změny, změny chování, 
sociálně-ekonomické a institucionální 
změny. K vyřešení rostoucího problému 
nedostatečných kvalifikací v odvětví 
surovin v Unii (včetně v evropském 
těžebním průmyslu) se budou podporovat 
účinnější partnerství mezi vysokými 
školami a geologickým průzkumem a 
těžebním průmyslem. Nezbytné bude 
podporovat rovněž rozvoj inovativních 
zelených dovedností. Informovanost 
veřejnosti o významu surovin pro evropské 
hospodářství je dosud omezená.
K usnadnění potřebných strukturálních 
změn budou výzkum a inovace usilovat o 
posílení postavení občanů, tvůrců politik, 
odborníků z praxe a institucí.

Or. en

Pozměňovací návrh 875
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.4.1 –

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podporovány budou veškeré formy 
inovací, jak přírůstkové, tak radikální, 
které spojují technologické, organizační, 
společenské, behaviorální, podnikové a 
politické inovace a posilují účast občanské 
společnosti. To bude základem 

Podporovány budou veškeré formy 
inovací, jak přírůstkové, tak radikální, 
které spojují technologické, organizační, 
společenské, behaviorální, podnikové a 
politické inovace a posilují účast občanské 
společnosti. To bude základem 
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cykličtějšího hospodářství při současném 
snížení environmentálních dopadů a 
zohlednění zpětných účinků na životní 
prostředí. To bude zahrnovat obchodní 
modely, průmyslovou symbiózu, systémy
služeb spojených s výrobky, návrh 
výrobků, celý životní cyklus a přístupy „od 
kolébky ke kolébce“. Cílem bude zlepšit 
účinné využívání zdrojů snížením vstupů, 
odpadů a uvolněných škodlivých látek v 
absolutním vyjádření v celém hodnotovém 
řetězci a podporovat opětovné využití, 
recyklaci a nahrazení zdrojů. Důraz se 
bude klást na usnadnění přechodu z 
výzkumu na trh se zapojením průmyslu, a 
zejména malých a středních podniků, od 
vývoje prototypů po jejich zavedení na trh 
a tržní replikaci. Vytváření sítí mezi
inovátory v ekologické oblasti bude 
usilovat rovněž o větší šíření znalostí a 
lepší spojení nabídky s poptávkou.

cykličtějšího hospodářství při současném 
snížení environmentálních dopadů a 
zohlednění zpětných účinků na životní 
prostředí. To bude zahrnovat obchodní 
modely, průmyslovou symbiózu, systémy 
služeb spojených s výrobky, návrh 
výrobků, celý životní cyklus a přístupy „od 
kolébky ke kolébce“. Cílem bude zlepšit 
účinné využívání zdrojů snížením vstupů, 
odpadů a uvolněných škodlivých látek v 
absolutním vyjádření v celém hodnotovém 
řetězci a podporovat opětovné využití, 
recyklaci a nahrazení zdrojů. Důraz se 
bude klást na usnadnění přechodu z 
výzkumu na trh se zapojením průmyslu, a 
zejména malých a středních podniků, od 
vývoje prototypů po jejich zavedení na trh 
za konkurečních cen a tržní replikaci.
Vytváření sítí mezi inovátory v ekologické 
oblasti bude usilovat rovněž o větší šíření 
znalostí a lepší spojení nabídky s 
poptávkou.

Or. it

Pozměňovací návrh 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komplexní environmentální pozorovací a 
informační systémy jsou nezbytné pro 
poskytování dlouhodobých údajů a 
informací, jež jsou zapotřebí k vyřešení 
této výzvy. Tyto systémy se budou 
používat k vyhodnocení a předpovídání 
podmínek, stavu a trendů v oblasti klimatu, 
přírodních zdrojů včetně surovin, 
ekosystémů a ekosystémových služeb a 
rovněž k posuzování nízkouhlíkových 
politik a možností k zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně ve 
všech hospodářských odvětvích. Informace 

Komplexní environmentální pozorovací a 
informační systémy jsou nezbytné pro 
poskytování dlouhodobých údajů a 
informací, jež jsou zapotřebí k vyřešení 
této výzvy. Tyto systémy se budou 
používat k vyhodnocení a předpovídání 
podmínek, stavu a trendů v oblasti klimatu, 
přírodních zdrojů včetně surovin, 
ekosystémů a ekosystémových služeb a 
rovněž k posuzování nízkouhlíkových 
politik a možností k zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně ve 
všech hospodářských odvětvích. Informace 
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a poznatky získané z těchto systémů budou 
použity k podněcování inteligentního 
využívání strategických zdrojů; na podporu 
vypracování politik na základě důkazů; to 
k posílení nových environmentálních 
a klimatických služeb a k rozvoji nových 
příležitostí na světových trzích.

a poznatky získané z těchto systémů budou 
použity k podněcování inteligentního 
využívání strategických zdrojů; na podporu 
vypracování politik na základě důkazů; na 
podporu vypracování politik na základě 
důkazů; k posílení digitálních technologií 
ke sledování, kontrole a hospodaření 
s vodními zdroji prostřednictvím satelitu;
a k rozvoji nových příležitostí na 
světových trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 877
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 5 – bod 5.5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.5.a. Rozvoj inovace v oblasti účinnosti a 
recyklace zdrojů
Cílem je podporovat výzkum a inovace 
v oblasti účinnosti zdrojů se zvláštním 
důrazem na recyklaci a opětovné 
využívání odpadových produktů a 
materiálů. Toto možno zabezpečit 
vytvořením středisek pro inovační 
technologie na podporu těžby, recyklace 
a opětovného využívání materiálů a užší
regionální spoluprací v otázce metodiky 
a procesů odpadového hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění

6. Pochopení evropských společností a 
společenských změn

Or. en

Pozměňovací návrh 879
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění

6. Inkluzivní, novativní a přemýšlivé
společnosti podporující začlenění

Or. en

Pozměňovací návrh 880
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu a 
mezikulturní dynamiku podporou 
interdisciplinárního výzkumu, ukazatelů, 
technologického pokroku, organizačních 
řešení a nových forem spolupráce a 
společné tvorby. Výzkum a ostatní činností 
podpoří provádění strategie Evropa 2020 a 
rovněž ostatních příslušných zahraničních 
politik Unie. V této souvislosti může hrát 
důležitou úlohu výzkum v oblasti 
humanitních věd. Upřesnění, sledování a 

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu a 
mezikulturní dynamiku podporou 
interdisciplinárního výzkumu, ukazatelů, 
technologického pokroku, organizačních 
řešení a nových forem spolupráce a 
společné tvorby. Výzkum a ostatní činností 
podpoří provádění strategie Evropa 2020 a 
rovněž ostatních příslušných zahraničních 
politik Unie. Výzkum v oblasti 
humanitních věd, jako jsou politické a 
společenské vědy, musejí  v této souvislosti 
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hodnocení cílů evropských strategií a 
politik bude vyžadovat výzkum zaměřený 
na kvalitní systémy statistických informací 
a rozvoj přizpůsobených nástrojů, které 
tvůrcům politik umožňují posoudit dopady 
a účinnost plánovaných opatření, zejména 
ve prospěch sociálního začlenění.

hrát důležitou úlohu. Upřesnění, sledování 
a hodnocení cílů evropských strategií a 
politik bude vyžadovat výzkum zaměřený 
na kvalitní systémy statistických informací, 
kvalitativních metod a koncepcí a rozvoj 
přizpůsobených nástrojů, které tvůrcům 
politik umožňují posoudit dopady a 
účinnost plánovaných opatření, zejména ve 
prospěch sociálního začlenění, ale i 
lidských práv, mezinárodního míru a 
stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 881
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu a 
mezikulturní dynamiku podporou 
interdisciplinárního výzkumu, ukazatelů, 
technologického pokroku, organizačních 
řešení a nových forem spolupráce a 
společné tvorby. Výzkum a ostatní činností 
podpoří provádění strategie Evropa 2020 a 
rovněž ostatních příslušných zahraničních 
politik Unie. V této souvislosti může hrát 
důležitou úlohu výzkum v oblasti 
humanitních věd. Upřesnění, sledování a 
hodnocení cílů evropských strategií a 
politik bude vyžadovat výzkum zaměřený 
na kvalitní systémy statistických informací 
a rozvoj přizpůsobených nástrojů, které 
tvůrcům politik umožňují posoudit dopady 
a účinnost plánovaných opatření, zejména 
ve prospěch sociálního začlenění.

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu a 
mezikulturní dynamiku podporou 
interdisciplinárního výzkumu, ukazatelů, 
technologického pokroku, organizačních 
řešení a nových forem spolupráce a 
společné tvorby. Výzkum a ostatní činností 
podpoří provádění strategie Evropa 2020 a 
rovněž ostatních příslušných zahraničních 
politik Unie. V této souvislosti hraje
důležitou úlohu výzkum v oblasti 
společenských a humanitních věd.
Upřesnění, sledování a hodnocení cílů
evropských strategií a politik bude 
vyžadovat výzkum zaměřený na kvalitní 
systémy statistických informací a rozvoj 
přizpůsobených nástrojů, které tvůrcům 
politik umožňují posoudit dopady a 
účinnost plánovaných opatření, zejména ve 
prospěch sociálního začlenění.
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Or. en

Pozměňovací návrh 882
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu a 
mezikulturní dynamiku podporou 
interdisciplinárního výzkumu, ukazatelů, 
technologického pokroku, organizačních 
řešení a nových forem spolupráce a 
společné tvorby. Výzkum a ostatní činností 
podpoří provádění strategie Evropa 2020 a 
rovněž ostatních příslušných zahraničních 
politik Unie. V této souvislosti může hrát 
důležitou úlohu výzkum v oblasti 
humanitních věd. Upřesnění, sledování a 
hodnocení cílů evropských strategií a 
politik bude vyžadovat výzkum zaměřený 
na kvalitní systémy statistických informací 
a rozvoj přizpůsobených nástrojů, které 
tvůrcům politik umožňují posoudit dopady 
a účinnost plánovaných opatření, zejména 
ve prospěch sociálního začlenění.

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu a 
mezikulturní dynamiku podporou 
interdisciplinárního výzkumu, ukazatelů, 
technologického pokroku, organizačních 
řešení a nových forem spolupráce a 
společné tvorby. Měly by být rovněž 
prozkoumány metody otevřeného 
výzkumu, aby se poukázalo na jejich 
přidanou hodnotu, kterou poskytují jak 
z pohledu účinnosti ve smyslu inovačního 
a invenčního přístupu, tak i z pohledu co 
nejširšího zapojení nejrůznějších subjektů 
do procesu inovace. Výzkum a ostatní 
činností podpoří provádění strategie 
Evropa 2020 a rovněž ostatních 
příslušných zahraničních politik Unie.
V této souvislosti může hrát důležitou 
úlohu výzkum v oblasti humanitních věd.
Upřesnění, sledování a hodnocení cílů 
evropských strategií a politik bude 
vyžadovat výzkum zaměřený na kvalitní 
systémy statistických informací a rozvoj 
přizpůsobených nástrojů, které tvůrcům 
politik umožňují posoudit dopady a 
účinnost plánovaných opatření, zejména ve 
prospěch sociálního začlenění.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu a 
mezikulturní dynamiku podporou 
interdisciplinárního výzkumu, ukazatelů, 
technologického pokroku, organizačních 
řešení a nových forem spolupráce a 
společné tvorby. Výzkum a ostatní činností 
podpoří provádění strategie Evropa 2020 a 
rovněž ostatních příslušných zahraničních 
politik Unie. V této souvislosti může hrát 
důležitou úlohu výzkum v oblasti 
humanitních věd. Upřesnění, sledování a 
hodnocení cílů evropských strategií a 
politik bude vyžadovat výzkum zaměřený 
na kvalitní systémy statistických informací 
a rozvoj přizpůsobených nástrojů, které 
tvůrcům politik umožňují posoudit dopady 
a účinnost plánovaných opatření, zejména 
ve prospěch sociálního začlenění.

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu a 
mezikulturní dynamiku podporou 
interdisciplinárního výzkumu, ukazatelů, 
technologického pokroku, organizačních 
řešení a nových forem spolupráce a 
společné tvorby. Výzkum a ostatní činností 
podpoří provádění strategie Evropa 2020 a 
rovněž ostatních příslušných zahraničních 
politik Unie. V této souvislosti může hrát 
důležitou úlohu výzkum v oblasti 
společenských a humanitních věd.
Upřesnění, sledování a hodnocení cílů 
evropských strategií a politik bude 
vyžadovat výzkum zaměřený na kvalitní 
systémy statistických informací a rozvoj 
přizpůsobených nástrojů, které tvůrcům 
politik umožňují posoudit dopady a 
účinnost plánovaných opatření, zejména ve 
prospěch sociálního začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu a 
mezikulturní dynamiku podporou 

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu a 
mezikulturní dynamiku podporou 
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interdisciplinárního výzkumu, ukazatelů, 
technologického pokroku, organizačních 
řešení a nových forem spolupráce a 
společné tvorby. Výzkum a ostatní činností 
podpoří provádění strategie Evropa 2020 a 
rovněž ostatních příslušných zahraničních 
politik Unie. V této souvislosti může hrát 
důležitou úlohu výzkum v oblasti 
humanitních věd. Upřesnění, sledování a 
hodnocení cílů evropských strategií a 
politik bude vyžadovat výzkum zaměřený 
na kvalitní systémy statistických informací 
a rozvoj přizpůsobených nástrojů, které 
tvůrcům politik umožňují posoudit dopady 
a účinnost plánovaných opatření, zejména 
ve prospěch sociálního začlenění.

interdisciplinárního výzkumu, ukazatelů, 
technologického pokroku, organizačních 
řešení a nových forem spolupráce a 
společné tvorby. Výzkum a ostatní činností 
podpoří provádění strategie Evropa 2020 a 
rovněž ostatních příslušných zahraničních 
politik Unie. V této souvislosti může hrát 
důležitou úlohu výzkum v oblasti 
společenských a humanitních věd.
Upřesnění, sledování a hodnocení cílů 
evropských strategií a politik bude 
vyžadovat výzkum zaměřený na kvalitní 
systémy statistických informací a rozvoj 
přizpůsobených nástrojů, které tvůrcům 
politik umožňují posoudit dopady a 
účinnost plánovaných opatření, zejména ve 
prospěch sociálního začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 885
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu a 
mezikulturní dynamiku podporou 
interdisciplinárního výzkumu, ukazatelů, 
technologického pokroku, organizačních 
řešení a nových forem spolupráce a 
společné tvorby. Výzkum a ostatní činností 
podpoří provádění strategie Evropa 2020 a 
rovněž ostatních příslušných zahraničních 
politik Unie. V této souvislosti může hrát 
důležitou úlohu výzkum v oblasti 
humanitních věd. Upřesnění, sledování a 
hodnocení cílů evropských strategií a 
politik bude vyžadovat výzkum zaměřený 
na kvalitní systémy statistických informací 
a rozvoj přizpůsobených nástrojů, které 

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu a 
mezikulturní dynamiku podporou 
interdisciplinárního výzkumu, ukazatelů 
rozvoj, technologického pokroku, 
organizačních řešení a nových forem 
spolupráce a společné tvorby. Výzkum a 
ostatní činností podpoří provádění strategie 
Evropa 2020 a rovněž ostatních 
příslušných zahraničních politik Unie. V 
této souvislosti může hrát důležitou úlohu 
výzkum v oblasti humanitních věd.
Upřesnění, sledování a hodnocení cílů 
evropských strategií a politik bude 
vyžadovat výzkum zaměřený na kvalitní 
systémy statistických informací a rozvoj 
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tvůrcům politik umožňují posoudit dopady 
a účinnost plánovaných opatření, zejména
ve prospěch sociálního začlenění.

přizpůsobených nástrojů, které tvůrcům 
politik umožňují posoudit dopady a 
účinnost plánovaných opatření, zejména ve 
prospěch sociálního začlenění.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vyjasnění.

Pozměňovací návrh 886
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské a politické začlenění, bojovat 
proti chudobě, posílit lidská práva, digitální 
začlenění, rovnost, solidaritu a 
mezikulturní dynamiku podporou 
interdisciplinárního výzkumu, ukazatelů, 
technologického pokroku, organizačních 
řešení a nových forem spolupráce a 
společné tvorby. Výzkum a ostatní činností 
podpoří provádění strategie Evropa 2020 a 
rovněž ostatních příslušných zahraničních 
politik Unie. V této souvislosti může hrát 
důležitou úlohu výzkum v oblasti 
humanitních věd. Upřesnění, sledování a 
hodnocení cílů evropských strategií a 
politik bude vyžadovat výzkum zaměřený 
na kvalitní systémy statistických informací 
a rozvoj přizpůsobených nástrojů, které 
tvůrcům politik umožňují posoudit dopady 
a účinnost plánovaných opatření, zejména 
ve prospěch sociálního začlenění.

V této souvislosti je cílem zvýšit sociální, 
hospodářské, občanské a politické 
začlenění, bojovat proti chudobě, posílit 
lidská práva, digitální začlenění a 
začlenění v oblasti vzdělávání, rovnost, 
solidaritu a mezikulturní dynamiku 
podporou interdisciplinárního výzkumu, 
ukazatelů, technologického pokroku, 
organizačních řešení a nových forem 
spolupráce a společné tvorby. Výzkum a 
ostatní činností podpoří provádění strategie 
Evropa 2020 a rovněž ostatních 
příslušných zahraničních politik Unie.
V této souvislosti může hrát důležitou 
úlohu výzkum v oblasti humanitních věd.
Upřesnění, sledování a hodnocení cílů 
evropských strategií a politik bude 
vyžadovat výzkum zaměřený na kvalitní 
systémy statistických informací a metody 
kvalitativní analýzy a rozvoj 
přizpůsobených nástrojů, které tvůrcům 
politik umožňují posoudit dopady a 
účinnost plánovaných opatření, zejména ve 
prospěch sociálního začlenění.

Or. en



PE492.826v02-00 92/167 AM\909647CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je důležité, aby byly začleněny 
společenské a humanitní vědy jako 
nezávislá výzva, a to alespoň se 
smysluplným rozpočtem, jako tomu bylo v 
předcházejícím rámcovém programu.  
Evropská unie čelí důležitým politickým, 
hospodářským a společenským výzvám, 
které je třeba řešit co nejodpovědnějším a 
nejdůkladnějším způsobem.  I když je pro 
Evropu klíčovou výzvou „stabilizace 
finančního a hospodářského systému v 
krátkodobém horizontu a zároveň 
přijímání opatření pro hospodářské 
příležitosti zítřka“, touto klíčovou výzvou 
je třeba se zabývat jako úlohou týkající se 
důležitých otázek, jimiž je vzdělávání, 
zaměstnanost, mládež a tak dále, což na 
evropské úrovni vyžaduje specializované 
poznatky společenských a humanitních 
věd.  Zároveň by měla být podporována 
tvořivá společenství, aby propagovala 
výzkum a inovace rozličných odvětví a 
zvyšovala hodnotu historického a 
kulturního dědictví, protože odborná 
příprava a výzkum v disciplínách 
souvisejících s kulturou a tvořivostí 
poskytnou dovednosti, které podporují 
znalostní hospodářství, což jí dodává na 
hodnotě.

Or. en

Pozměňovací návrh 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.1.1. Podpora inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění

6.1.1. Podpora inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
podporujícího začlenění při zohlednění 
hospodářské a sociální rozmanitosti 
Evropy a její dynamické proměny

Or. en

Pozměňovací návrh 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní společenské výzvy nejsou 
abstraktní, nýbrž mají územní rozměr.
Navíc vzhledem k důležitosti městské 
problematiky v oblasti tvořivosti, inovací a 
sociální, kulturní a environmentální 
oblasti je třeba věnovat této problematice 
zvláštní pozornost.

Or. en

Pozměňovací návrh 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.1.2. Vytváření odolných společností 
podporujících začlenění v Evropě

6.1.2. Vytváření odolných společností 
podporujících začlenění v Evropě, 
prostřednictvím posílení znalostní báze 
v oblastech, jako jsou nerovnosti, 
demografická změna a proměna rodin, 
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mobilita, vzdělávání a sociální politiky 
i občanství;

Or. en

Pozměňovací návrh 891
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pochopení sociální transformace v Evropě 
vyžaduje analýzu měnících se
demokratických postupů a očekávání a 
rovněž historického vývoje identit, 
rozmanitosti, území, náboženství, kultur a 
hodnot. To zahrnuje náležité pochopení 
historie evropské integrace. Mimoto je 
důležité pochopit tlaky a příležitosti 
vyplývající ze zavádění IKT, a to na 
individuální i kolektivní úrovni, aby bylo 
možno otevřít nové cesty inovacím 
podporujícím začlenění. Je nutné určit 
možnosti přizpůsobení a zlepšení 
evropských sociálních systémů, veřejných 
služeb a širšího rozměru politik v oblasti 
sociálního zabezpečení, aby bylo možno 
dosáhnout soudržnosti a prosazovat větší 
sociální a ekonomickou rovnost a 
mezigenerační solidaritu. Výzkum bude 
analyzovat, jak se společnosti a politiky 
mohou stát evropštějšími v širokém slova 
smyslu vývojem identit, kultur a hodnot, 
oběhem myšlenek a přesvědčení a 
kombinací zásad a postupů vzájemnosti, 
shodnosti a rovnosti. Výzkum bude 
analyzovat, jak se mohou zranitelné 
skupiny obyvatel plně zapojit do 
společnosti a demokratického života, 
zejména osvojením si různých dovedností a 
ochranou lidských práv. Zásadní bude 
proto analýza, jak politické systémy reagují 
či nereagují na takovýto společenský vývoj 
a jak se samy vyvíjejí. Výzkum se bude 

Pochopení sociální, politické a kulturní
transformace v Evropě vyžaduje analýzu 
měnících se demokratických postupů a 
očekávání a rovněž historického vývoje 
identit, rozmanitosti, území, náboženství, 
kultur a hodnot. To zahrnuje náležité 
pochopení historie evropské integrace.
Mimoto je důležité pochopit tlaky a 
příležitosti vyplývající ze zavádění IKT, a 
to na individuální i kolektivní úrovni, aby 
bylo možno otevřít nové cesty inovacím 
podporujícím začlenění. Je nutné určit 
možnosti přizpůsobení a zlepšení 
evropských sociálních systémů, veřejných 
služeb a širšího rozměru politik v oblasti 
sociálního zabezpečení, aby bylo možno 
dosáhnout soudržnosti a prosazovat větší 
sociální a ekonomickou rovnost a 
mezigenerační solidaritu. Výzkum bude 
analyzovat, jak se společnosti a politiky 
mohou stát evropštějšími v širokém slova 
smyslu vývojem identit, kultur a hodnot, 
oběhem myšlenek a přesvědčení a 
kombinací zásad a postupů vzájemnosti, 
shodnosti a rovnosti. Výzkum bude 
analyzovat, jak se mohou zranitelné 
skupiny obyvatel plně zapojit do 
společnosti a demokratického života, 
zejména osvojením si různých dovedností a 
ochranou lidských práv. Zásadní bude 
proto analýza, jak politické systémy reagují 
či nereagují na takovýto společenský vývoj 
a jak se samy vyvíjejí. Výzkum se bude 
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zabývat rovněž rozvojem klíčových 
systémů, které zajišťují základní formy 
sociálních vazeb, jako je rodina, práce, 
vzdělávání a zaměstnání, a pomáhají 
bojovat proti chudobě. Vezme v úvahu 
význam migrace a demografického vývoje 
při vypracovávání budoucích evropských 
politik.

zabývat rovněž rozvojem klíčových 
systémů, které zajišťují základní formy 
sociálních vazeb, jako je rodina, práce, 
vzdělávání a zaměstnání, a pomáhají 
bojovat proti chudobě. Vezme v úvahu 
význam migrace a demografického vývoje 
při vypracovávání budoucích evropských 
politik.

Or. fr

Pozměňovací návrh 892
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pochopení sociální transformace v Evropě 
vyžaduje analýzu měnících se 
demokratických postupů a očekávání a 
rovněž historického vývoje identit, 
rozmanitosti, území, náboženství, kultur a 
hodnot. To zahrnuje náležité pochopení 
historie evropské integrace. Mimoto je 
důležité pochopit tlaky a příležitosti 
vyplývající ze zavádění IKT, a to na 
individuální i kolektivní úrovni, aby bylo 
možno otevřít nové cesty inovacím 
podporujícím začlenění. Je nutné určit 
možnosti přizpůsobení a zlepšení 
evropských sociálních systémů, veřejných 
služeb a širšího rozměru politik v oblasti 
sociálního zabezpečení, aby bylo možno 
dosáhnout soudržnosti a prosazovat větší 
sociální a ekonomickou rovnost a 
mezigenerační solidaritu. Výzkum bude 
analyzovat, jak se společnosti a politiky 
mohou stát evropštějšími v širokém slova 
smyslu vývojem identit, kultur a hodnot, 
oběhem myšlenek a přesvědčení a 
kombinací zásad a postupů vzájemnosti, 
shodnosti a rovnosti. Výzkum bude 
analyzovat, jak se mohou zranitelné 
skupiny obyvatel plně zapojit do 

Pochopení sociální transformace v Evropě 
vyžaduje analýzu měnících se 
demokratických postupů a očekávání a 
rovněž historického vývoje identit, 
rozmanitosti, území, jazyků, náboženství, 
kultur a hodnot. To zahrnuje náležité 
pochopení historie evropské integrace.
Mimoto je důležité pochopit tlaky a 
příležitosti vyplývající ze zavádění IKT, a 
to na individuální i kolektivní úrovni, aby 
bylo možno otevřít nové cesty inovacím 
podporujícím začlenění. Je nutné určit 
možnosti přizpůsobení a zlepšení 
evropských sociálních systémů, veřejných 
služeb a širšího rozměru politik v oblasti 
sociálního zabezpečení, aby bylo možno 
dosáhnout soudržnosti a prosazovat větší 
sociální a ekonomickou rovnost a 
mezigenerační solidaritu. Výzkum bude 
analyzovat, jak se společnosti a politiky 
mohou stát evropštějšími v širokém slova 
smyslu vývojem identit, kultur a hodnot, 
lingvistické rozmanitosti, rozvoj 
multilingualismu, oběhem myšlenek a 
přesvědčení a kombinací zásad a postupů 
vzájemnosti, shodnosti a rovnosti. Výzkum 
bude analyzovat, jak se mohou zranitelné 
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společnosti a demokratického života, 
zejména osvojením si různých dovedností a 
ochranou lidských práv. Zásadní bude 
proto analýza, jak politické systémy reagují 
či nereagují na takovýto společenský vývoj 
a jak se samy vyvíjejí. Výzkum se bude 
zabývat rovněž rozvojem klíčových 
systémů, které zajišťují základní formy 
sociálních vazeb, jako je rodina, práce, 
vzdělávání a zaměstnání, a pomáhají 
bojovat proti chudobě. Vezme v úvahu 
význam migrace a demografického vývoje 
při vypracovávání budoucích evropských 
politik.

skupiny obyvatel plně zapojit do 
společnosti a demokratického života, 
zejména osvojením si různých dovedností 
– zejména jazykových dovedností – a 
ochranou lidských práv. Zásadní bude 
proto analýza, jak politické systémy reagují 
či nereagují na takovýto společenský vývoj 
a jak se samy vyvíjejí. Výzkum se bude 
zabývat rovněž rozvojem klíčových 
systémů, které zajišťují základní formy 
sociálních vazeb, jako je rodina, práce, 
vzdělávání a zaměstnání, a pomáhají 
bojovat proti chudobě. Vezme v úvahu 
význam migrace a demografického vývoje 
při vypracovávání budoucích evropských 
politik.

Or. fr

Pozměňovací návrh 893
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pochopení sociální transformace v Evropě 
vyžaduje analýzu měnících se 
demokratických postupů a očekávání a 
rovněž historického vývoje identit, 
rozmanitosti, území, náboženství, kultur a 
hodnot. To zahrnuje náležité pochopení 
historie evropské integrace. Mimoto je 
důležité pochopit tlaky a příležitosti 
vyplývající ze zavádění IKT, a to na 
individuální i kolektivní úrovni, aby bylo 
možno otevřít nové cesty inovacím 
podporujícím začlenění. Je nutné určit 
možnosti přizpůsobení a zlepšení 
evropských sociálních systémů, veřejných 
služeb a širšího rozměru politik v oblasti 
sociálního zabezpečení, aby bylo možno 
dosáhnout soudržnosti a prosazovat větší 
sociální a ekonomickou rovnost a 
mezigenerační solidaritu. Výzkum bude 

Pochopení sociální transformace v Evropě 
vyžaduje analýzu měnících se 
demokratických postupů a očekávání a 
rovněž historického vývoje identit, 
rozmanitosti, území, náboženství, kultur a 
hodnot. To zahrnuje náležité pochopení 
historie evropské integrace. Mimoto je 
důležité pochopit tlaky a příležitosti 
vyplývající ze zavádění IKT, a to na 
individuální i kolektivní úrovni, aby bylo 
možno otevřít nové cesty inovacím 
podporujícím začlenění. Je nutné určit 
možnosti přizpůsobení a zlepšení 
evropských sociálních systémů, veřejných 
služeb a širšího rozměru politik v oblasti 
sociálního zabezpečení, aby bylo možno 
dosáhnout soudržnosti a prosazovat větší 
sociální a ekonomickou rovnost a 
mezigenerační solidaritu. Výzkum bude 
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analyzovat, jak se společnosti a politiky 
mohou stát evropštějšími v širokém slova 
smyslu vývojem identit, kultur a hodnot,
oběhem myšlenek a přesvědčení a 
kombinací zásad a postupů vzájemnosti, 
shodnosti a rovnosti. Výzkum bude 
analyzovat, jak se mohou zranitelné 
skupiny obyvatel plně zapojit do 
společnosti a demokratického života, 
zejména osvojením si různých dovedností a 
ochranou lidských práv. Zásadní bude 
proto analýza, jak politické systémy reagují 
či nereagují na takovýto společenský vývoj 
a jak se samy vyvíjejí. Výzkum se bude 
zabývat rovněž rozvojem klíčových 
systémů, které zajišťují základní formy 
sociálních vazeb, jako je rodina, práce, 
vzdělávání a zaměstnání, a pomáhají 
bojovat proti chudobě. Vezme v úvahu 
význam migrace a demografického vývoje 
při vypracovávání budoucích evropských 
politik.

analyzovat, jak se společnosti a politiky 
mohou stát evropštějšími v širokém slova 
smyslu vývojem identit, kultur a hodnot, 
oběhem myšlenek a přesvědčení a 
kombinací zásad a postupů vzájemnosti, 
shodnosti a rovnosti. Výzkum bude 
analyzovat, jak se mohou zranitelné 
skupiny obyvatel plně zapojit do 
společnosti a demokratického života, 
zejména osvojením si různých dovedností a 
ochranou lidských práv. Zásadní bude 
proto analýza, jak politické systémy reagují 
či nereagují na takovýto společenský vývoj 
a jak se samy vyvíjejí. Výzkum se bude 
zabývat rovněž rozvojem klíčových 
systémů, které zajišťují základní formy 
sociálních vazeb, jako je rodina, práce, 
vzdělávání a zaměstnání, a pomáhají 
bojovat proti chudobě. Vezme v úvahu 
význam migrace a demografického vývoje 
při vypracovávání budoucích evropských 
politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 894
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pochopení sociální transformace v Evropě 
vyžaduje analýzu měnících se 
demokratických postupů a očekávání a 
rovněž historického vývoje identit, 
rozmanitosti, území, náboženství, kultur a 
hodnot. To zahrnuje náležité pochopení 
historie evropské integrace. Mimoto je 
důležité pochopit tlaky a příležitosti 
vyplývající ze zavádění IKT, a to na 
individuální i kolektivní úrovni, aby bylo 
možno otevřít nové cesty inovacím 
podporujícím začlenění. Je nutné určit 
možnosti přizpůsobení a zlepšení 

Pochopení sociální transformace v Evropě 
vyžaduje analýzu měnících se 
demokratických a občanských postupů a 
očekávání a rovněž historického vývoje 
identit, rozmanitosti, území, náboženství, 
jazyky, kultur a hodnot. To zahrnuje 
náležité pochopení historie Evropy a
evropské integrace. Mimoto je důležité 
pochopit tlaky a příležitosti vyplývající ze 
zavádění IKT, a to na individuální i 
kolektivní úrovni, aby bylo možno otevřít 
nové cesty inovacím podporujícím 
začlenění. Je nutné určit možnosti 
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evropských sociálních systémů, veřejných 
služeb a širšího rozměru politik v oblasti 
sociálního zabezpečení, aby bylo možno 
dosáhnout soudržnosti a prosazovat větší 
sociální a ekonomickou rovnost a 
mezigenerační solidaritu. Výzkum bude 
analyzovat, jak se společnosti a politiky 
mohou stát evropštějšími v širokém slova 
smyslu vývojem identit, kultur a hodnot, 
oběhem myšlenek a přesvědčení a 
kombinací zásad a postupů vzájemnosti, 
shodnosti a rovnosti. Výzkum bude 
analyzovat, jak se mohou zranitelné 
skupiny obyvatel plně zapojit do 
společnosti a demokratického života, 
zejména osvojením si různých dovedností a 
ochranou lidských práv. Zásadní bude 
proto analýza, jak politické systémy reagují 
či nereagují na takovýto společenský vývoj 
a jak se samy vyvíjejí. Výzkum se bude 
zabývat rovněž rozvojem klíčových 
systémů, které zajišťují základní formy 
sociálních vazeb, jako je rodina, práce, 
vzdělávání a zaměstnání, a pomáhají 
bojovat proti chudobě. Vezme v úvahu 
význam migrace a demografického vývoje 
při vypracovávání budoucích evropských 
politik.

přizpůsobení a zlepšení evropských 
sociálních systémů, porozumění 
evropských veřejných služeb a širšího 
rozměru politik v oblasti sociálního 
zabezpečení, aby bylo možno dosáhnout 
soudržnosti a prosazovat větší sociální a 
ekonomickou rovnost a mezigenerační 
solidaritu. Výzkum bude analyzovat, jak se 
společnosti a politiky mohou stát 
evropštějšími v širokém slova smyslu 
vývojem identit, kultur a hodnot, oběhem 
myšlenek a přesvědčení a kombinací zásad 
a postupů vzájemnosti, shodnosti a 
rovnosti. Výzkum bude analyzovat, jak se 
mohou zranitelné skupiny obyvatel plně 
zapojit do společnosti a demokratického 
života, zejména osvojením si různých 
dovedností a ochranou lidských práv. 
Zásadní bude proto analýza, jak politické 
systémy reagují či nereagují na takovýto 
společenský vývoj a jak se samy vyvíjejí.
Výzkum se bude zabývat rovněž rozvojem 
klíčových systémů, které zajišťují základní 
formy sociálních vazeb, jako je rodina, 
práce, vzdělávání a zaměstnání, a pomáhají 
bojovat proti chudobě. Vezme v úvahu 
význam migrace a demografického vývoje 
při vypracovávání budoucích evropských 
politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pochopení sociální transformace v Evropě 
vyžaduje analýzu měnících se 
demokratických postupů a očekávání a 
rovněž historického vývoje identit, 
rozmanitosti, území, náboženství, kultur a 
hodnot. To zahrnuje náležité pochopení 

Pochopení sociální transformace v Evropě 
vyžaduje analýzu měnících se 
demokratických postupů a očekávání a 
rovněž historického vývoje identit, 
rozmanitosti, území, náboženství, kultur a 
hodnot. To zahrnuje náležité pochopení 
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historie evropské integrace. Mimoto je 
důležité pochopit tlaky a příležitosti 
vyplývající ze zavádění IKT, a to na 
individuální i kolektivní úrovni, aby bylo 
možno otevřít nové cesty inovacím 
podporujícím začlenění. Je nutné určit 
možnosti přizpůsobení a zlepšení 
evropských sociálních systémů, veřejných 
služeb a širšího rozměru politik v oblasti 
sociálního zabezpečení, aby bylo možno 
dosáhnout soudržnosti a prosazovat větší 
sociální a ekonomickou rovnost a 
mezigenerační solidaritu. Výzkum bude 
analyzovat, jak se společnosti a politiky 
mohou stát evropštějšími v širokém slova 
smyslu vývojem identit, kultur a hodnot, 
oběhem myšlenek a přesvědčení a 
kombinací zásad a postupů vzájemnosti, 
shodnosti a rovnosti. Výzkum bude 
analyzovat, jak se mohou zranitelné 
skupiny obyvatel plně zapojit do 
společnosti a demokratického života, 
zejména osvojením si různých dovedností a 
ochranou lidských práv. Zásadní bude 
proto analýza, jak politické systémy reagují 
či nereagují na takovýto společenský vývoj 
a jak se samy vyvíjejí. Výzkum se bude 
zabývat rovněž rozvojem klíčových 
systémů, které zajišťují základní formy 
sociálních vazeb, jako je rodina, práce, 
vzdělávání a zaměstnání, a pomáhají 
bojovat proti chudobě. Vezme v úvahu 
význam migrace a demografického vývoje 
při vypracovávání budoucích evropských 
politik.

historie evropské integrace. Mimoto je 
důležité pochopit tlaky a příležitosti 
vyplývající ze zavádění IKT, a to na 
individuální i kolektivní úrovni, aby bylo 
možno otevřít nové cesty inovacím 
podporujícím začlenění. Je nutné určit 
možnosti přizpůsobení a zlepšení 
evropských sociálních systémů, veřejných 
služeb a širšího rozměru politik v oblasti 
sociálního zabezpečení, aby bylo možno 
dosáhnout soudržnosti a prosazovat větší 
sociální a ekonomickou rovnost a 
mezigenerační solidaritu. Výzkum bude 
analyzovat, jak se společnosti a politiky 
mohou stát evropštějšími v širokém slova 
smyslu vývojem identit, kultur a hodnot, 
oběhem myšlenek a přesvědčení a 
kombinací zásad a postupů vzájemnosti, 
shodnosti a rovnosti. Výzkum bude 
analyzovat, jak se mohou zranitelné 
skupiny obyvatel plně zapojit do 
společnosti a demokratického života, 
zejména osvojením si různých dovedností a 
ochranou lidských práv. Zásadní bude 
proto analýza, jak politické systémy reagují 
či nereagují na takovýto společenský vývoj 
a jak se samy vyvíjejí. Výzkum se bude 
zabývat rovněž rozvojem klíčových 
systémů, které zajišťují základní formy 
sociálních vazeb, jako je rodina, práce, 
vzdělávání a zaměstnání, a pomáhají 
bojovat proti chudobě. Vezme v úvahu 
význam migrace – včetně změny klimatu, 
která se vztahuje k migraci – a 
demografického vývoje při vypracovávání 
budoucích evropských politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.1.2a. Snahy o řešení evropských modelů 
sociální soudržnosti a dobrých životních 
podmínek jakožto mezinárodních 
závazných měřítek.
Evropa a Unie vypracovaly zvláštní a dost 
jedinečnou kombinaci hospodářského 
pokroku, sociálních politik zaměřených 
na vysokou úroveň sociální soudržnosti, 
společných humanistických sdílených 
kulturních hodnot osvojujících si 
demokracii a pravidla společných zákonů, 
lidských práv, respektování a zachovávání 
rozmanitosti kulturního dědictví, jakož i 
podporu vzdělávání a vědy, umění a 
humanitních věd jako hlavní hnací prvky 
společenského a hospodářského pokroku 
a prospěchu.  Tento „evropský sociální 
model“ jistým způsobem přispěl k 
formování jednoty Evropy a její 
mezinárodní úlohy.
Globalizace a demografie, jakož i samotná 
evropská integrace a posuny 
mezinárodního hospodářského a 
finančního prostředí se nyní mohou 
vnímat jako velké změny, i jako faktory 
formující rozmanitost a budoucnost 
evropských sociálních modelů 
hospodářského vývoje.
Prioritou, které je třeba se věnovat, je 
proto výzkum schopný přispět novými 
poznatky našemu chápání těchto faktorů 
a úloh v celé Evropě a jak mohou veřejné 
politiky na sebe vzájemně působit a 
přispívat k udržitelnosti našich 
významných společenských a 
hospodářských cílů.
Je zohledňováno srovnávání dynamiky 
evropských společenství a hospodářství 
z hlediska posilňování jednoty Evropy a 
inkluzivnosti jako hlavní hnací prvky 
hospodářského a společenského pokroku, 
hodnocení a srovnávání veřejných politik 
s rozmanitosti úloh po celé Evropě.
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chápání nových podmínek a příležitostí k 
větší evropské integraci, hodnocení úlohy 
evropského modelu a jeho sociálních, 
kulturních, vědeckých a ekonomických 
složek a synergií jako zdroje srovnávacích 
výhod Unie na světové úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 897
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odlišný historický, politický, sociální a 
kulturní systém Evropy čelí v rostoucí míře 
dopadu globálních změn. V zájmu dalšího 
rozvoje své vnější činnosti v sousedství i 
mimo ně a své úlohy coby globálního hráče 
musí Evropa zlepšit své schopnosti, pokud 
jde o stanovení, upřednostnění, vysvětlení, 
posouzení a prosazování jejích politických 
cílů u ostatních regionů a společností na 
světě za účelem další spolupráce nebo 
předcházení konfliktům či jejich řešení.
V tomto ohledu musí zlepšit rovněž svou 
schopnost předjímat vývoj a dopady 
globalizace a reagovat na ně. To vyžaduje 
větší pochopení historie, kultur a politicko-
ekonomických systémů v ostatních částech 
světa a rovněž úlohy a vlivu nadnárodních 
aktérů. Evropa musí rovněž účinně přispět 
ke globálnímu řízení v klíčových 
oblastech, jako je obchod, rozvoj, práce, 
hospodářská spolupráce, lidská práva, 
obrana a bezpečnost. To představuje 
potenciál k rozvoji nových kapacit, ať už s 
ohledem na nástroje, systémy a prostředky 
analýzy, nebo s ohledem na diplomacii na 
oficiální a neoficiální mezinárodní scéně s 
vládními a nevládními subjekty.

Odlišný historický, politický, sociální a 
kulturní systém Evropy čelí v rostoucí míře 
dopadu globálních změn. V zájmu dalšího 
rozvoje své vnější činnosti v sousedství i 
mimo ně a své úlohy coby globálního hráče 
musí Evropa zlepšit své schopnosti a 
znalostní základnu, pokud jde o stanovení, 
upřednostnění, vysvětlení, posouzení a 
prosazování jejích politických cílů u 
ostatních regionů a společností na světě za 
účelem další spolupráce nebo předcházení 
konfliktům či jejich řešení. V tomto ohledu 
musí zlepšit rovněž svou znalostní 
základnu týkající se konfliktů, 
transformace konfliktu a spolupráce a
schopnost předjímat vývoj a dopady 
globalizace a reagovat na ně. To vyžaduje 
větší pochopení historie, kultur a politicko-
ekonomických systémů v ostatních částech 
světa a rovněž úlohy a vlivu nadnárodních 
aktérů. Evropa musí rovněž účinně přispět 
ke globálnímu řízení v klíčových 
oblastech, jako je obchod, rozvoj, práce, 
hospodářská spolupráce, lidská práva, 
předcházení konfliktů, budování míru a 
bezpečnost. To představuje potenciál 
k rozvoji nových kapacit, ať už s ohledem 
na nástroje, systémy a prostředky analýzy, 
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nebo s ohledem na diplomacii na oficiální a 
neoficiální mezinárodní scéně s vládními a 
nevládními subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 898
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.1.4. Odstranění propasti v oblasti 
výzkumu a inovací v Evropě. V Evropě 
existují značné regionální rozdíly ve 
výkonnosti v oblasti výzkumu a inovací, 
jež je nutno odstranit. Odstranění propasti 
v oblasti výzkumu a inovací v Evropě. V 
Evropě existují značné regionální rozdíly 
ve výkonnosti v oblasti výzkumu a inovací, 
jež je nutno odstranit.Opatření se zaměří 
na uvolnění excelence a inovací a budou se 
odlišovat od politik a opatření v rámci 
fondů politiky soudržnosti, budou je 
doplňovat a usilovat o synergie s těmito 
politikami a opatřeními. Tato opatření 
zahrnují:

6.1.4. Odstranění propasti v oblasti 
výzkumu a inovací v Evropě.

V Evropě existují značné regionální rozdíly 
ve výkonnosti v oblasti výzkumu a inovací, 
jež je nutno odstranit. Opatření se zaměří 
na uvolnění excelence a inovací, 
uznávající nezbytnost podpory a 
pokračování v budování kapacit, zejména 
výzkumné infrastruktury a rozvoj lidského 
kapitálu v členských státech v EU-12.
Tato opatření se budou odlišovat od 
politik, doplňovat a usilovat o synergie s 
těmito politikami a opatřeními. Tato 
opatření zahrnují:

Or. en
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Pozměňovací návrh 899
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Spojování nově vznikajících institucí, 
center excelence a inovativních regionů 
v méně rozvinutých členských státech s 
jejich mezinárodními protějšky jinde 
v Evropě, které zaujímají vedoucí 
postavení, v rámci hospodářské soutěže.
To bude zahrnovat spolupráci vynikajících 
výzkumných institucí a méně rozvinutých 
regionů, partnerství, výměny pracovníků, 
odborné poradenství a pomoc a 
vypracování společných strategií pro 
vytváření center excelence, jež lze 
podporovat z fondů politiky soudržnosti v 
méně rozvinutých regionech. Bude 
uváženo vytváření spojnic s inovativními 
seskupeními a uznání excelence v méně 
rozvinutých regionech, včetně 
prostřednictvím vzájemného hodnocení a 
udělování značek vynikající kvality 
institucím, které splňují mezinárodní 
normy.

– Spojování nově vznikajících institucí, 
center excelence a inovativních měst a
regionů v méně rozvinutých členských 
státech s jejich mezinárodními protějšky 
jinde v Evropě, které zaujímají vedoucí 
postavení. To bude zahrnovat spolupráci 
vynikajících výzkumných institucí a méně 
rozvinutých regionů, partnerství, výměny 
pracovníků, odborné poradenství a pomoc 
a vypracování společných strategií pro 
vytváření center excelence, jež lze 
podporovat z fondů politiky soudržnosti 
v méně rozvinutých regionech, které jsou 
prostřednictvím programu Horizont 2020 
v přechodné a konkurenceschopné fázi.
Bude zváženo, zda a jak vytvářet vazby 
s inovačními seskupeními a uznávat 
excelenci v méně rozvinutých 
a rozvíjejících se regionech, a to 
i prostřednictvím vzájemného hodnocení a 
udělování označení vynikající kvality 
institucím, které splňují mezinárodní 
normy.

Or. en

Pozměňovací návrh 900
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Spojování nově vznikajících institucí, 
center excelence a inovativních regionů 
v méně rozvinutých členských státech s 
jejich mezinárodními protějšky jinde 

– Spojování nově vznikajících institucí, 
center excelence a inovativních regionů 
v méně rozvinutých členských státech s 
jejich mezinárodními protějšky jinde 
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v Evropě, které zaujímají vedoucí 
postavení, v rámci hospodářské soutěže. To 
bude zahrnovat spolupráci vynikajících 
výzkumných institucí a méně rozvinutých 
regionů, partnerství, výměny pracovníků, 
odborné poradenství a pomoc a 
vypracování společných strategií pro 
vytváření center excelence, jež lze 
podporovat z fondů politiky soudržnosti v 
méně rozvinutých regionech. Bude 
uváženo vytváření spojnic s inovativními 
seskupeními a uznání excelence v méně 
rozvinutých regionech, včetně 
prostřednictvím vzájemného hodnocení a 
udělování značek vynikající kvality 
institucím, které splňují mezinárodní 
normy.

v Evropě, které zaujímají vedoucí 
postavení, v rámci hospodářské soutěže.
To, se zvláštním důrazem na členské státy 
EU-12, bude zahrnovat spolupráci 
vynikajících výzkumných institucí a méně 
rozvinutých regionů, partnerství, výměny 
pracovníků, odborné poradenství a pomoc 
a vypracování společných strategií pro 
vytváření center excelence, jež lze 
podporovat z fondů politiky soudržnosti v 
méně rozvinutých regionech. Bude 
uváženo vytváření spojnic s inovativními 
seskupeními a uznání excelence v méně 
rozvinutých regionech, včetně 
prostřednictvím vzájemného hodnocení a 
udělování značek vynikající kvality 
institucím, které splňují mezinárodní 
normy.

Or. en

Pozměňovací návrh 901
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Preferenční přístup k výběru 
financování projektů pro excelentní 
projekty, kde jeden člen sdružení je 
z méně rozvinutého regionu.

Or. en

Pozměňovací návrh 902
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Vytvoření „pracovních míst EVP“ k 
přilákání vynikajících akademických 
pracovníků do institucí s jednoznačným 
potenciálem k excelenci ve výzkumu 
s cílem pomoci těmto institucím plně 
uvolnit tento potenciál, a tak vytvořit rovné 
podmínky pro výzkum a inovace v 
Evropském výzkumném prostoru. To bude 
zahrnovat institucionální podporu na 
vytváření konkurenceschopného 
výzkumného prostředí a rámcových 
podmínek, jež jsou nezbytné pro přilákání, 
udržení a rozvoj špičkových výzkumných 
talentů v těchto institucích.

– Vytvoření „pracovních míst EVP“ 
k  přilákání vynikajících akademických 
pracovníků do institucí s jednoznačným 
potenciálem k excelenci ve výzkumu 
s cílem pomoci těmto institucím plně 
uvolnit tento potenciál, a tak vytvořit rovné 
podmínky pro výzkum a inovace v 
Evropském výzkumném prostoru. To bude 
zahrnovat institucionální a regionální
podporu na vytváření 
konkurenceschopného výzkumného 
prostředí a rámcových podmínek, jež jsou 
nezbytné pro přilákání, udržení a rozvoj 
špičkových výzkumných talentů v těchto 
institucích a zakotvit tyto instituce do 
inovace regionálních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 903
Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Vytvoření „pracovních míst EVP“ k 
přilákání vynikajících akademických 
pracovníků do institucí s jednoznačným 
potenciálem k excelenci ve výzkumu 
s cílem pomoci těmto institucím plně 
uvolnit tento potenciál, a tak vytvořit rovné 
podmínky pro výzkum a inovace v 
Evropském výzkumném prostoru. To bude 
zahrnovat institucionální podporu na 
vytváření konkurenceschopného 
výzkumného prostředí a rámcových 
podmínek, jež jsou nezbytné pro přilákání, 
udržení a rozvoj špičkových výzkumných 
talentů v těchto institucích.

– Vytvoření až 40 „pracovních míst EVP“ 
k přilákání vynikajících akademických 
pracovníků do institucí s jednoznačným 
potenciálem k excelenci ve výzkumu 
s cílem pomoci těmto institucím plně 
uvolnit tento potenciál, a tak vytvořit rovné 
podmínky pro výzkum a inovace v 
Evropském výzkumném prostoru. To bude 
zahrnovat institucionální podporu na 
vytváření konkurenceschopného 
výzkumného prostředí a rámcových 
podmínek, jež jsou nezbytné pro přilákání, 
udržení a rozvoj špičkových výzkumných 
talentů v těchto institucích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 904
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Vytvoření „pracovních míst EVP“ k 
přilákání vynikajících akademických 
pracovníků do institucí s jednoznačným 
potenciálem k excelenci ve výzkumu 
s cílem pomoci těmto institucím plně 
uvolnit tento potenciál, a tak vytvořit rovné 
podmínky pro výzkum a inovace v 
Evropském výzkumném prostoru. To bude 
zahrnovat institucionální podporu na 
vytváření konkurenceschopného 
výzkumného prostředí a rámcových 
podmínek, jež jsou nezbytné pro přilákání, 
udržení a rozvoj špičkových výzkumných 
talentů v těchto institucích.

– Vytvoření „pracovních míst EVP“ k 
přilákání vynikajících akademických 
pracovníků do institucí s jednoznačným 
potenciálem k excelenci ve výzkumu 
s cílem pomoci těmto institucím plně 
uvolnit tento potenciál, a tak vytvořit rovné 
podmínky pro výzkum a inovace v 
Evropském výzkumném prostoru. To bude 
zahrnovat institucionální a regionální
podporu na vytváření 
konkurenceschopného výzkumného 
prostředí a rámcových podmínek, jež jsou 
nezbytné pro přilákání, udržení a rozvoj 
špičkových výzkumných talentů v těchto 
institucích a zakotvit tyto instituce do 
inovace regionálních ecosystémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 905
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Podporování regionů, které se v síti dělí 
o podobné inteligentní specializace spolu 
s vytvářením mezinárodní 
konkurenceschopných hodnotových 
řetězců.

Or. en
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Pozměňovací návrh 906
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora rozvoje a monitorování strategií 
inteligentní specializace. Bude vyvinut 
nástroj pro podporu politiky a bude 
usnadněno vyvozování politických 
poznatků na regionální úrovni 
prostřednictvím vzájemného 
mezinárodního hodnocení a sdílení 
osvědčených postupů.

– Podpora rozvoje a monitorování strategií 
inteligentní specializace. Bude vyvinut 
nástroj pro podporu politiky a bude 
usnadněno vyvozování politických 
poznatků v regionech a ve městech
prostřednictvím vzájemného 
mezinárodního hodnocení a sdílení 
osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 907
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Podporování regionů a měst, které se 
v síti dělí o podobné inteligentní 
specializace spolu s vytvářením 
mezinárodních konkurenceschopných 
hodnotových řetězců.

Or. en

Pozměňovací návrh 908
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Podporování vytváření výzkumných 
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kapacit mimo jiné podporováním přístupu 
výzkumných pracovníků z méně 
rozvinutých regionů k lékářským, 
biologickým a jiným vědeckým údajům a 
bankám vzorků a vytváření národních 
bank údajů/vzorků v méně rozvinutých 
regionech jako součásti Evropského 
výzkumného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 909
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Přijímání praktických opatření pro 
pomoc při zabezpečování toho, aby se 
výsledky výzkumu financovaného v rámci 
programu Horizont 2020 využívaly 
především v Unii.

Or. it

Pozměňovací návrh 910
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Zajištění co nejširšího přístupu 
k vědeckým a akademickým publikacím 
a k poznatkům získaným v rámci výzkumu 
v uvedených regionech.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 911
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 4 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Podporování rozvoje sítí trojspirálových 
partnerství uvnitř regionů, které mohou 
spolupracovat při koordinování 
uvedených akcí v oblasti sdružování, 
výměně osvědčených postupů, zapojování 
předsedů Evropského výzkumného 
prostoru do regionálního výzkumného a 
inovačního systému, podporování 
mezinárodních sítí souvisejících s 
určenými regionálními pravomocemi a 
výměny osvědčených postupů v oblasti 
inteligentních specializačních strategií.

Or. en

Pozměňovací návrh 912
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4 – odrážka 4 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Podporování opatření na prosazování 
vedení projektového konsorcia 
výzkumnými středisky umístěnými ve 12 
členských státech EU a poskytování 
školení v oblasti organizace a 
administrace projektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 913
Christian Ehler
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2. [...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 914
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2.1. Posílení znalostí a podpora Unie 
inovací a Evropského výzkumného 
prostoru

6.2.1. posílení datové základny a podporu 
iniciativy Unie inovací a Evropského 
výzkumného prostoru v souvislosti s 
nepříznivými hospodářskými a sociálními 
podmínkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 915
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K posouzení a stanovení priorit investic a k 
posílení Unie inovací a Evropského 
výzkumného prostoru bude podpořena 
analýza výzkumných a inovačních politik, 
systémů a subjektů v Evropě a ve třetích 
zemích a rovněž rozvoj ukazatelů, 
datových a informačních infrastruktur.
Zapotřebí budou rovněž činnosti 
orientované do budoucnosti a pilotní 
iniciativy, ekonomická analýza, sledování 
politik, vzájemné učení, koordinační 

K posouzení a stanovení priorit investic a k 
posílení Unie inovací a Evropského 
výzkumného prostoru bude podpořena 
analýza výzkumných a inovačních politik, 
systémů a subjektů v Evropě a ve třetích 
zemích a rovněž rozvoj ukazatelů, 
datových a informačních infrastruktur.
Zapotřebí budou rovněž činnosti 
orientované do budoucnosti a pilotní 
iniciativy, ekonomická analýza, sledování 
politik, vzájemné učení, koordinační 
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nástroje a činnosti a vypracování metod 
pro posuzování dopadů a jejich 
vyhodnocení, s využitím přímé zpětné 
vazby od výzkumné obce, podniků, orgánů 
veřejné správy a občanů.

nástroje a činnosti a vypracování metod 
pro posuzování dopadů a jejich 
vyhodnocení, s využitím přímé zpětné 
vazby od výzkumné obce, podniků, orgánů 
veřejné správy, organizací občanské 
společnosti a občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 916
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K posouzení a stanovení priorit investic a k 
posílení Unie inovací a Evropského 
výzkumného prostoru bude podpořena 
analýza výzkumných a inovačních politik, 
systémů a subjektů v Evropě a ve třetích 
zemích a rovněž rozvoj ukazatelů, 
datových a informačních infrastruktur.
Zapotřebí budou rovněž činnosti 
orientované do budoucnosti a pilotní 
iniciativy, ekonomická analýza, sledování 
politik, vzájemné učení, koordinační 
nástroje a činnosti a vypracování metod 
pro posuzování dopadů a jejich 
vyhodnocení, s využitím přímé zpětné 
vazby od výzkumné obce, podniků, orgánů 
veřejné správy a občanů.

K posouzení a stanovení priorit investic a k 
posílení Unie inovací a Evropského 
výzkumného prostoru bude podpořena 
analýza výzkumných a inovačních politik, 
systémů a subjektů v Evropě a ve třetích 
zemích a rovněž rozvoj ukazatelů, 
datových a informačních infrastruktur.
Zapotřebí budou rovněž činnosti 
orientované do budoucnosti a pilotní 
iniciativy, ekonomická analýza, sledování 
politik, vzájemné učení, koordinační 
nástroje a činnosti a vypracování metod 
pro posuzování dopadů a jejich 
vyhodnocení, s využitím přímé zpětné 
vazby od výzkumné obce, podniků, orgánů 
veřejné správy, organizací občanské 
společnosti a občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 917
Marisa Matias

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.1 – odst. 4



PE492.826v02-00 112/167 AM\909647CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem provedení iniciativy Unie 
inovací je nutno podporovat rovněž 
(soukromé a veřejné) inovace iniciované 
trhem s cílem zvýšit inovační schopnost 
podniků a posílit konkurenceschopnost 
Evropy. To bude vyžadovat zlepšení 
celkových rámcových podmínek pro 
inovace a rovněž odstranění zvláštních 
překážek, které brání růstu inovativních 
podniků. Podporován bude účinný 
mechanismus podpory inovací (např. lepší 
řízení seskupení, partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a spolupráce sítí), 
vysoce specializované služby na podporu 
inovací (např. správa/využívání práv 
duševního vlastnictví, řízení inovací, sítě 
zadavatelů zakázek) a přezkum veřejných 
politik ve vztahu k inovacím. Záležitosti, 
které se týkají konkrétně malých a 
středních podniků, budou podporovány v 
rámci specifického cíle „inovace v MSP“.

Za účelem provedení iniciativy Unie 
inovací je nutno podporovat rovněž 
(soukromé a veřejné) inovace iniciované 
trhem, jakož i ty, které nejsou stimulovány 
trhem, s cílem zvýšit inovační schopnost 
podniků a posílit konkurenceschopnost 
Evropy, jakož i sociální, ekonomickou a 
ekologickou odolnost. To bude vyžadovat 
zlepšení celkových rámcových podmínek 
pro inovace a rovněž odstranění zvláštních 
překážek, které brání růstu inovativních 
podniků. Podporován bude účinný 
mechanismus podpory inovací (např. lepší 
řízení seskupení, partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a spolupráce sítí), 
vysoce specializované služby na podporu 
inovací (např. správa/využívání práv 
duševního vlastnictví, řízení inovací, sítě 
zadavatelů zakázek) a přezkum veřejných 
politik ve vztahu k inovacím. Záležitosti, 
které se týkají konkrétně malých a 
středních podniků, budou podporovány v 
rámci specifického cíle „inovace v MSP“.

Or. en

Pozměňovací návrh 918
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem provedení iniciativy Unie 
inovací je nutno podporovat rovněž 
(soukromé a veřejné) inovace iniciované 
trhem s cílem zvýšit inovační schopnost 
podniků a posílit konkurenceschopnost 
Evropy. To bude vyžadovat zlepšení 
celkových rámcových podmínek pro 
inovace a rovněž odstranění zvláštních 

Za účelem provedení iniciativy Unie 
inovací je nutno podporovat rovněž 
(soukromé a veřejné) inovace iniciované 
trhem, jakož i ty, které nejsou stimulovány 
trhem, s cílem zvýšit inovační schopnost, 
subjektů soukromného a veřejného 
sektoru, jakož i občanů, a posílit 
konkurenceschopnost Evropy, jakož i 
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překážek, které brání růstu inovativních 
podniků. Podporován bude účinný 
mechanismus podpory inovací (např. lepší 
řízení seskupení, partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a spolupráce sítí), 
vysoce specializované služby na podporu 
inovací (např. správa/využívání práv 
duševního vlastnictví, řízení inovací, sítě 
zadavatelů zakázek) a přezkum veřejných 
politik ve vztahu k inovacím. Záležitosti, 
které se týkají konkrétně malých a 
středních podniků, budou podporovány v 
rámci specifického cíle „inovace v MSP“.

sociální, ekonomickou a ekologickou 
odolnost. To bude vyžadovat zlepšení 
celkových rámcových podmínek pro 
inovace a rovněž odstranění zvláštních 
překážek, které brání růstu inovativních 
podniků. Podporován bude účinný 
mechanismus podpory inovací (např. lepší 
řízení seskupení, partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a spolupráce sítí), 
vysoce specializované služby na podporu 
inovací (např. správa/využívání práv 
duševního vlastnictví, řízení inovací, sítě 
zadavatelů zakázek) a přezkum veřejných 
politik ve vztahu k inovacím. Záležitosti, 
které se týkají konkrétně malých a 
středních podniků, budou podporovány v 
rámci specifického cíle „inovace v MSP“.

Or. en

Pozměňovací návrh 919
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dalším cílem je podpora rozvoje nových 
nástrojů na zabezpečování lepší 
transparentnosti souborů duševního 
vlastnictví a jejich spravování, zlepšení 
společného uplatňování práv duševního 
vlastnictví a systematizace tvorby modelů 
licencí ulehčujících transakce včetně 
možnosti malých a středních podniků a 
veřejných institucí aktivněji se podílet na 
inovaci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 920
Philippe Lamberts
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za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.1 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Věnovat se vytváření patentových sdružení 
v některých technických oblastech 
umožňujících kolektivně využívat práv 
průmyslového vlastnictví za přiměřený 
poplatek vyplácený držiteli práv.

Or. fr

Pozměňovací návrh 921
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2.2. Přezkoumání nových forem inovací, 
včetně sociálních inovací a tvořivosti

6.2.2. Přezkoumávání a chápání nových 
forem inovací, včetně sociálních inovací 
a tvořivosti

Or. en

Pozměňovací návrh 922
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2.3. Zajištění zapojení společnosti 
do výzkumu a inovací

vypouští se

Možnost vzájemného působení všech 
subjektů ve společnosti v inovačním cyklu 
zvyšuje kvalitu, relevantnost, přijatelnost 
a udržitelnost výsledků inovací 
začleněním zájmů a hodnot společnosti.
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To vyžaduje rozvoj zvláštních dovedností,
znalostí a schopností na úrovni 
jednotlivce a organizace a rovněž 
na vnitrostátní a nadnárodní úrovni.
Vědecky gramotná, odpovědná a tvůrčí 
společnost bude podporována 
prosazováním a výzkumem vhodných 
metod v oblasti vědeckého vzdělávání.
Bude se prosazovat rovnost žen a mužů, 
zejména podporou změn v organizaci 
výzkumných institucí a v obsahu a návrhu 
výzkumných činností. K zlepšení oběhu 
poznatků v rámci vědecké obce a širší 
veřejnosti se bude dále rozvíjet dostupnost 
a využívání výsledků veřejně 
financovaného výzkumu. V koordinaci 
s příslušnými mezinárodními 
organizacemi se bude prosazovat etický 
rámec pro výzkum a inovace založený 
na základních etických zásadách, včetně 
zásad obsažených v Listině základních 
práv a všech příslušných právních 
předpisech a úmluvách Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 923
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2.3. Zajištění zapojení společnosti 
do výzkumu a inovací

6.2.3. Věda se společností a pro společnost

Or. en

Pozměňovací návrh 924
Anna Záborská

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Možnost vzájemného působení všech 
subjektů ve společnosti v inovačním cyklu 
zvyšuje kvalitu, relevantnost, přijatelnost 
a udržitelnost výsledků inovací začleněním
zájmů a hodnot společnosti. To vyžaduje 
rozvoj zvláštních dovedností, znalostí 
a schopností na úrovni jednotlivce 
a organizace a rovněž na vnitrostátní 
a nadnárodní úrovni. Vědecky gramotná, 
odpovědná a tvůrčí společnost bude 
podporována prosazováním a výzkumem 
vhodných metod v oblasti vědeckého 
vzdělávání. Bude se prosazovat rovnost 
žen a mužů, zejména podporou změn 
v organizaci výzkumných institucí 
a v obsahu a návrhu výzkumných činností.
K zlepšení oběhu poznatků v rámci 
vědecké obce a širší veřejnosti se bude dále 
rozvíjet dostupnost a využívání výsledků 
veřejně financovaného výzkumu.
V koordinaci s příslušnými mezinárodními 
organizacemi se bude prosazovat etický 
rámec pro výzkum a inovace založený 
na základních etických zásadách, včetně 
zásad obsažených v Listině základních 
práv a všech příslušných právních 
předpisech a úmluvách Unie.

Možnost vzájemného působení všech 
subjektů ve společnosti v inovačním cyklu 
zvyšuje kvalitu, relevantnost, přijatelnost 
a udržitelnost výsledků inovací 
sjednocením zájmů a hodnot společnosti.
To vyžaduje rozvoj zvláštních dovedností, 
znalostí a schopností na úrovni jednotlivce
a organizace a rovněž na vnitrostátní 
a nadnárodní úrovni. Vědecky gramotná, 
odpovědná a tvůrčí společnost bude 
podporována prosazováním a výzkumem 
vhodných metod v oblasti vědeckého 
vzdělávání. Budou se prosazovat rovné 
příležitosti pro ženy a muže, zejména 
podporou změn v organizaci výzkumných 
institucí a v obsahu a návrhu výzkumných 
činností. Ke zlepšení oběhu poznatků 
v rámci vědecké obce a širší veřejnosti 
se bude dále rozvíjet dostupnost 
a využívání výsledků veřejně 
financovaného výzkumu. V koordinaci 
s příslušnými mezinárodními organizacemi 
se bude prosazovat etický rámec 
pro výzkum a inovace založený 
na základních etických zásadách, včetně 
zásad obsažených v Listině základních 
práv a ve všech příslušných právních 
předpisech a úmluvách Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 925
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Možnost vzájemného působení všech 
subjektů ve společnosti v inovačním cyklu 
zvyšuje kvalitu, relevantnost, přijatelnost 
a udržitelnost výsledků inovací 

S cílem vybudovat efektivní dialog mezi 
vědou a společností, získávat pro vědu 
nové talenty a propojit vynikající kvalitu 
vědeckého výzkumu se sociálním 
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začleněním zájmů a hodnot společnosti.
To vyžaduje rozvoj zvláštních dovedností, 
znalostí a schopností na úrovni 
jednotlivce a organizace a rovněž na 
vnitrostátní a nadnárodní úrovni. Vědecky 
gramotná, odpovědná a tvůrčí společnost 
bude podporována prosazováním a 
výzkumem vhodných metod v oblasti 
vědeckého vzdělávání. Bude se prosazovat 
rovnost žen a mužů, zejména podporou 
změn v organizaci výzkumných institucí 
a v obsahu a návrhu výzkumných 
činností. K zlepšení oběhu poznatků 
v rámci vědecké obce a širší veřejnosti se 
bude dále rozvíjet dostupnost a využívání
výsledků veřejně financovaného výzkumu.
V koordinaci s příslušnými 
mezinárodními organizacemi se bude 
prosazovat etický rámec pro výzkum 
a inovace založený na základních etických 
zásadách, včetně zásad obsažených 
v Listině základních práv a všech 
příslušných právních předpisech 
a úmluvách Unie.

povědomím a odpovědností bude 
podporována následující činnost:

- atraktivní vědecká a technická kariéra 
pro mladé studenty: podpora vědecké 
kariéry v oblasti vědy, techniky 
a inženýrství ve školách; otevření 
univerzit mladým studentům a podpora 
interaktivních a atraktivních vědeckých 
muzeí ze strany vnitrostátních a 
regionálních orgánů; podpora trvalých 
vztahů mezi školami a výzkumnými ústavy 
a rovněž mezi studenty a jejich rodinami, 
učiteli přírodních věd a výzkumnými 
pracovníky; zapojení vyrůstající generace 
do výzkumu v rámci experních skupin, 
diskuzí, podpory vědecké a technické 
kariéry a soutěží zaměřených na podporu 
tvořivosti a inovací v rámci 
pedagogického procesu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 926-
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2.3a. Výzkumné a srovnávací procesy, 
které poskytují vhodný základ tvořivosti 
a inovací.
Prioritou by měla být možnost lépe 
pochopit sociální, kulturní, hospodářský 
a politický kontext inovací. Jsou zapotřebí 
nové poznatky, pokud jde o to, jak vznikají 
a jak vzkvétají „inovativní společnosti“.
Za současné mezinárodní hospodářské 
situace to vyžaduje nový pohled 
na podmínky, za nichž by bylo možné 
trvale dosáhnout inovativního 
sociálněhospodářského prostředí, které by 
bylo založeno na zevrubné a systematické 
práci v terénu a na srovnávací analýze.
Sociální soudržnost a spravedlnost, kterou 
lze předvídat, vzdělávání, demokracie, 
tolerance a rozmanitost jsou faktory, které 
je zapotřebí důkladně zvážit s cílem nalézt 
evropské komparativní výhody 
na celosvětové úrovni a lépe je využívat 
a poskytovat na základě vědeckých důkazů 
lepší podporu inovativním strategiím.
Zejména je nutné se s ohledem na oblast 
vzdělání a rizika odlivu mozků snažit 
pochopit význam toho, jak mladí lidé 
vnímají možnosti inovací v současném 
hospodářském prostředí vysoké 
nezaměstnanosti v mnoha regionech EU.
Je nutné lépe pochopit úlohu politik 
zaměřených na zvládání rizika ve vztahu 
k inovačním politikám a formující faktory 
a subjekty v oblasti inovací. Je velmi 
důležité vyjasnit si v kontextu inovací 
některé ze současných kontroverzních 
otázek nebo úlohu výrazně odlišných 
regulačních prostředí, a to na základě 
nových nestranných vědeckých přístupů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2.4. Podpora soudržné a účinné
spolupráce se třetími zeměmi

6.2.4. Pochopení, jak důsledná a účinná
spolupráce se třetími zeměmi v oblasti 
výzkumu a dalšího vzdělávání podporuje 
inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Horizontální činnosti zajistí strategický 
rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci 
programu Horizont 2020 a budou se 
zabývat průřezovými politickými cíli.
Činnosti na podporu dvoustranných, 
mnohostranných a meziregionálních 
politických dialogů v oblasti výzkumu 
a inovací se třetími zeměmi, regiony,
mezinárodními fóry a organizacemi 
usnadní výměnu, vzájemné učení 
a stanovování priorit v oblasti politik, 
podpoří vzájemný přístup k programům 
a sledování dopadu spolupráce. Činnosti 
v oblasti vytváření sítí a partnerství 
usnadní vytváření optimálních partnerství 
mezi subjekty působícími v oblasti 
výzkumu a inovací na obou stranách 
a v méně vyspělých třetích zemích zvýší 
způsobilost a schopnost spolupracovat.

Horizontální činnosti zajistí strategický 
rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci 
programu Horizont 2020 a budou se 
zabývat průřezovými politickými cíli. Je 
třeba chápat a podporovat činnost na 
podporu dvoustranného, mnohostranného 
a meziregionálního politického dialogu 
v oblasti výzkumu a inovací se třetími 
zeměmi, regiony, mezinárodními fóry a 
organizacemi, které by usnadnily výměnu, 
vzájemné učení a stanovování priorit 
v oblasti politik a podpořily vzájemný 
přístup k programům a sledování dopadu 
spolupráce. Činnosti v oblasti vytváření sítí 
a partnerství usnadní vytváření optimálních 
partnerství mezi subjekty působícími v 
oblasti výzkumu a inovací na obou 
stranách a v méně vyspělých třetích zemích 
zvýší způsobilost a schopnost 
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Činnosti podpoří koordinaci politik 
a programů spolupráce na úrovni Unie 
a jednotlivých zemí a rovněž společné akce 
členských států a přidružených zemí 
se třetími zeměmi za účelem zvýšení jejich 
celkového dopadu. „Přítomnost“ 
evropského výzkumu a inovací ve třetích 
zemích bude upevněna a posílena zejména 
podporou zakládání evropských „domů 
vědy a inovací“, vytvářením služeb 
pro evropské organizace, které rozšiřují své 
činnosti do třetích zemí, a otevíráním 
výzkumných středisek, která byla založena 
společně se třetími zeměmi, organizacím 
nebo výzkumným pracovníkům z ostatních 
členských států a přidružených zemí.

spolupracovat. V rámci činnosti bude 
prozkoumána a podpořena koordinace
politik a programů spolupráce na úrovni 
Unie a jednotlivých zemí a rovněž 
společné akce členských států 
a přidružených zemí se třetími zeměmi 
za účelem zvýšení jejich celkového 
dopadu. „Přítomnost“ evropského 
výzkumu a inovací ve třetích zemích bude 
upevněna a posílena zejména podporou 
zakládání evropských „domů vědy 
a inovací“, vytvářením služeb pro evropské 
organizace, které rozšiřují svou činnost
do třetích zemí, a otevíráním výzkumných 
středisek, která byla založena společně 
se třetími zeměmi, organizacím nebo 
výzkumným pracovníkům z ostatních 
členských států a přidružených zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 929
Vicky Ford

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2.4a. Šíření vynikajících výsledků 
výzkumu a rozšiřování účasti v něm
S cílem pomoci odstranit výzkumnou 
a inovační propast v rámci místních 
oblastí, regionů a členských států 
v Evropě budou rozvíjeny doplňkovost 
a synergické působení strukturálních 
fondů jak zdola (budování kapacit 
v členských státech k lepší přípravě jejich 
účasti na programu Horizont 2020), tak 
i shora (využívání a šíření výsledků 
výzkumu a inovací vyplývajících 
z programu Horizont 2020). Tam, kde je 
to možné, bude podporována 
interoperabilita těchto dvou nástrojů.
Bude podporováno kumulativní nebo 
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kombinované financování.
V této souvislosti se opatření zaměří 
na plné využívání potenciálu evropského 
fondu talentů, čímž se optimalizuje 
hospodářský a sociální dopad výzkumu 
a inovací, který bude existovat sám o sobě, 
zároveň však bude doplňovat politiku 
a činnost fondů využívaných k provádění 
politiky soudržnosti. Mezi tato opatření 
patří:
a) propojování nově vznikajících institucí, 
špičkových výzkumných pracovišť 
a inovativních regionů v méně 
rozvinutých oblastech, regionech nebo 
členských státech s jejich mezinárodními 
protějšky jinde v Evropě, které zaujímají 
vedoucí postavení, v rámci hospodářské 
soutěže. To bude zahrnovat týmovou 
spolupráci mezi vynikajícími výzkumnými 
zařízeními nebo odděleními v méně 
rozvinutých oblastech či regionech, 
výměny pracovníků, odborné poradenství 
a pomoc a vypracování společných 
strategií pro vytváření špičkových 
pracovišť. Tato pracoviště mohou být 
v méně rozvinutých regionech 
podporována z fondů využívaných 
k provádění politiky soudržnosti. Bude 
se zvažovat možnost vytváření vztahů 
s inovativními seskupeními a uznání 
špičkové práce v méně rozvinutých 
regionech, a to i prostřednictvím 
vzájemného hodnocení na odborné úrovni 
a udělování značek vynikající kvality 
institucím, které splňují mezinárodní 
normy;
b) vytvoření 40 „pracovních míst EVP“ 
s cílem přilákat vynikající akademické 
pracovníky do ústavů, které mají 
jednoznačnou možnost dosahovat 
vynikajících výzkumných výsledků, aby 
se zlepšily možnosti těchto ústavů svůj 
potenciál plně využít, a vytvořit tak rovné 
podmínky pro výzkum a inovace 
v Evropském výzkumném prostoru. To 
bude zahrnovat institucionální podporu 
při vytváření konkurenceschopného 
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výzkumného prostředí a rámcových 
podmínek, jež jsou nezbytné pro přilákání, 
udržení a rozvoj špičkových výzkumných 
talentů v těchto ústavech;
c) udělení „známky vysoké kvality 
výzkumu“ kladně hodnoceným návrhům 
projektů ERV, akcím „Marie Curie-
Sklodowská“ nebo projektům spolupráce, 
které nemohly být financovány z důvodu 
rozpočtových omezení. Bylo by tak možné 
přimět státní a regionální fondy k tomu, 
aby přispěly k financování těch projektů, 
které splňují kritéria dosahování 
špičkových výsledků, ale z důvodu 
chybějících evropských prostředků 
nemohou být financovány;
d) udělení „známky vysoké kvality 
výzkumu“ dokončeným projektům s cílem 
usnadnit financování následných kroků 
(např. pilotní projekty, ukázkové projekty 
nebo zhodnocení výsledků výzkumu) 
ze státních nebo regionálních zdrojů;
e) přidělení „grantů na návrat“ v rámci 
ERV výzkumným pracovníkům, kteří 
v současné době pracují mimo Evropu 
a chtějí pracovat v Evropě;
f) podpora doplňkových dohod 
uzavřených mezi organizacemi, jež jsou 
příjemci výzkumných projektů založených 
na spolupráci s dalšími subjekty 
a organizacemi zřízenými zejména 
v zemích, které nejsou přímo zapojeny 
do projektu, s konkrétním cílem vytvořit 
příležitosti k odbornému vzdělávání 
(zejména doktorandská 
a postdoktorandská místa);
g) posilování úspěšných sítí, jejichž cílem 
je propojení kvalitních ústavů působících 
v oblasti výzkumu a inovací. Zvláštní 
pozornost bude věnována programu 
COST s cílem podpořit činnost vedoucí 
k nalezení a propojení „ostrůvků 
špičkového výzkumu“ (vysoce kvalitních 
vědeckých obcí a mladých výzkumných 
pracovníků) po celé Evropě;
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h) rozvoj specifických vzdělávacích 
mechanizmů k účasti na programu 
Horizont 2020, které by plně využívaly 
stávající sítě, např. národní kontaktní 
místa;
i) zpřístupnění doktorandských 
a postdoktorandských stipendijních 
programů, stejně jako pokročilých 
vzdělávacích stipendijních programů 
pro inženýry za účelem zpřístupnění všech 
mezinárodních výzkumných infrastruktur 
v Evropě, včetně infrastruktur řízených 
mezinárodními vědeckými organizacemi;
j) podpora rozvoje a monitorování 
strategií inteligentní specializace. Bude 
vyvinut nástroj na podporu dané politiky 
a usnadněno získávání politických 
poznatků na regionální úrovni 
prostřednictvím vzájemného 
mezinárodního hodnocení na odborné 
úrovni a výměně osvědčených postupů;
k) vytvoření internetového trhu, kde by 
bylo možné inzerovat duševní vlastnictví, 
s cílem propojit vlastníky a uživatele práv 
k duševnímu vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je založen na Carvalhově zprávě, pozměňovacím návrhu 58, s tím, 
že je nutné ještě stanovit omezení počtu pracovních míst EVP.

Pozměňovací návrh 930
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2a. Přemýšlivé společnosti – kulturní 
dědictví a evropská identita
Záměrem je přispět k pochopení 
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intelektuálního základu Evropy: její 
historie a mnoha evropských i jiných 
vlivů, které jsou inspirací pro náš dnešní 
život. Evropa je charakterizována 
množstvím nejrůznějších tradic 
i regionálních a národních identit. Tuto 
rozmanitost a její možnosti je třeba uznat 
a zohlednit.
Evropské sbírky nacházející se 
v knihovnách, archivech, muzeích, 
galeriích a dalších veřejných institucích, 
a to i digitální, nabízejí obrovské množství 
obsáhlé a dosud nevyužité dokumentace 
a předmětů pro studium. Tyto zdroje 
kulturního dědictví představují historii 
jednotlivých členských států, ale 
i kolektivní dědictví Evropské unie 
vytvořené v průběhu času. Tyto materiály 
by se měly pomocí nových a neotřelých 
technologií a jednotných informačních 
služeb zpřístupnit výzkumným 
pracovníkům a občanům, abychom se 
na budoucnost mohli podívat 
prostředictvím archivů minulosti 
a abychom přispěli k vytváření evropské 
participativní inteligence. Dostupnost 
a zachování kulturního dědictví v těchto 
formách je nutná pro životaschopné 
zapojení v rámci evropských kultur 
i napříč těmito kulturami, přičemž je 
nutné mít na paměti význam kulturního 
dědictví, které je silným hospodářským 
motorem v postindustriální ekonomice, 
a jeho příspěvek k dosažení udržitelného 
hospodářského růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2 a. Společnosti, které respektují své 
kulturní dědictví a podporují hospodářský 
růst
Kulturní dědictví je z hlediska blízké 
budoucnosti jednou z nejslibnějších 
oblastí evropského hospodářství, přesto 
existují technické, sociální a kulturní 
bariéry, které je nutné překonat.
Specifické cíle:
– podporovat výzkum zaměřený 
na zachování a ochranu kulturního 
dědictví
– vytvořit hospodářské modely a metody, 
které bude možné využít k hodnocení 
socioekonomických aspektů kulturního 
dědictví;

Or. es

Odůvodnění

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo.
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en –
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.
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Pozměňovací návrh 932
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3. [...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 933
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3. Bezpečné společnosti 6.3. Zvyšování bezpečnosti lidí, ochrana 
svobody a občanských svobod

Or. en

Pozměňovací návrh 934
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská unie, její občané a její 
mezinárodní partneři čelí řadě 
bezpečnostních hrozeb, jako je trestná 
činnost, terorismus a rozsáhlé mimořádné 
situace v důsledku člověkem způsobených 
nebo přírodních pohrom. Tyto hrozby 
mohou přesahovat hranice jednotlivých 
států a zaměřují se na fyzické cíle nebo 
kyberprostor. Například útoky na 
internetové stránky orgánů veřejné správy 

vypouští se
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a soukromých subjektů nejenže narušují 
důvěru občanů, nýbrž mohou rovněž 
velmi nepříznivě ovlivnit taková zásadní 
odvětví, jako je energetika, doprava, 
zdravotnictví, finance nebo 
telekomunikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 935
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská unie, její občané a její 
mezinárodní partneři čelí řadě 
bezpečnostních hrozeb, jako je trestná 
činnost, terorismus a rozsáhlé mimořádné 
situace v důsledku člověkem způsobených 
nebo přírodních pohrom. Tyto hrozby
mohou přesahovat hranice jednotlivých 
států a zaměřují se na fyzické cíle nebo 
kyberprostor. Například útoky na 
internetové stránky orgánů veřejné správy 
a soukromých subjektů nejenže narušují 
důvěru občanů, nýbrž mohou rovněž velmi 
nepříznivě ovlivnit taková zásadní odvětví, 
jako je energetika, doprava, zdravotnictví, 
finance nebo telekomunikace.

Evropská unie, její občané a její 
mezinárodní partneři čelí řadě 
bezpečnostních hrozeb a problémů, jako je 
trestná činnost, terorismus, etnické a 
a politické konflikty, rozsáhlé mimořádné 
situace v důsledku člověkem způsobených 
nebo přírodních pohrom. Tyto problémy
mohou přesahovat hranice jednotlivých 
států a zaměřovat se na fyzické cíle nebo 
kyberprostor. Například útoky na 
internetové stránky orgánů veřejné správy 
a soukromých subjektů nejenže narušují 
důvěru občanů, nýbrž mohou rovněž velmi 
nepříznivě ovlivnit taková zásadní odvětví, 
jako je energetika, doprava, zdravotnictví, 
finance nebo telekomunikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 936
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská unie, její občané a její 
mezinárodní partneři čelí řadě 
bezpečnostních hrozeb, jako je trestná 
činnost, terorismus a rozsáhlé mimořádné 
situace v důsledku člověkem způsobených 
nebo přírodních pohrom. Tyto hrozby 
mohou přesahovat hranice jednotlivých 
států a zaměřují se na fyzické cíle nebo 
kyberprostor. Například útoky na 
internetové stránky orgánů veřejné správy 
a soukromých subjektů nejenže narušují 
důvěru občanů, nýbrž mohou rovněž velmi 
nepříznivě ovlivnit taková zásadní odvětví, 
jako je energetika, doprava, zdravotnictví, 
finance nebo telekomunikace.

Evropská unie, její občané a její 
mezinárodní partneři čelí řadě 
bezpečnostních hrozeb, jako je trestná
činnost, terorismus, nedovolené 
přistěhovalectví a rozsáhlé mimořádné 
situace v důsledku člověkem způsobených 
nebo přírodních pohrom. Tyto hrozby 
mohou přesahovat hranice jednotlivých 
států a zaměřovat se na fyzické cíle nebo 
kyberprostor. Například útoky na 
internetové stránky orgánů veřejné správy 
a soukromých subjektů nejenže narušují 
důvěru občanů, nýbrž mohou rovněž velmi 
nepříznivě ovlivnit taková zásadní odvětví, 
jako je energetika, doprava, zdravotnictví, 
finance nebo telekomunikace.

Or. it

Pozměňovací návrh 937
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem předjímání hrozeb, jejich 
předcházení a zvládání je nezbytné 
rozvíjet a uplatňovat inovativní 
technologie, řešení, prognostické nástroje 
a poznatky, podněcovat spolupráci mezi 
poskytovateli a uživateli, nalézt řešení 
v oblasti civilní bezpečnosti, zvýšit 
konkurenceschopnost evropských odvětví 
bezpečnosti, IKT a služeb a zabránit 
zneužívání soukromí a porušování 
lidských práv na internetu a bojovat proti 
nim.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem předjímání hrozeb, jejich 
předcházení a zvládání je nezbytné rozvíjet 
a uplatňovat inovativní technologie, řešení, 
prognostické nástroje a poznatky, 
podněcovat spolupráci mezi poskytovateli 
a uživateli, nalézt řešení v oblasti civilní 
bezpečnosti, zvýšit konkurenceschopnost 
evropských odvětví bezpečnosti, IKT 
a služeb a zabránit zneužívání soukromí 
a porušování lidských práv na internetu 
a bojovat proti nim.

Za účelem předjímání hrozeb, jejich 
předcházení a zvládání je nezbytné rozvíjet 
a uplatňovat inovativní technologie, řešení, 
prognostické nástroje a poznatky, 
podněcovat spolupráci mezi poskytovateli 
a uživateli, nalézt řešení v oblasti civilní 
bezpečnosti, zvýšit konkurenceschopnost 
evropských odvětví bezpečnosti, IKT 
a služeb a zabránit zneužívání soukromí 
a porušování lidských práv na internetu 
a bojovat proti nim. Je také zapotřebí 
věnovat se výzkumu sociálního rozměru 
těchto hrozeb, abychom pochopili jejich 
příčiny a dopad a napomohli rozvoji 
účinných opatření v oblasti sociální 
politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 939
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem předjímání hrozeb, jejich 
předcházení a zvládání je nezbytné rozvíjet 
a uplatňovat inovativní technologie, řešení, 
prognostické nástroje a poznatky, 
podněcovat spolupráci mezi poskytovateli 
a uživateli, nalézt řešení v oblasti civilní 
bezpečnosti, zvýšit konkurenceschopnost 
evropských odvětví bezpečnosti, IKT 
a služeb a zabránit zneužívání soukromí 
a porušování lidských práv na internetu 

Za účelem předjímání hrozeb, jejich 
předcházení a zvládání je nezbytné rozvíjet 
a uplatňovat inovativní technologie, řešení, 
prognostické nástroje a poznatky, 
podněcovat spolupráci mezi poskytovateli 
a uživateli, nalézt řešení v oblasti civilní 
bezpečnosti, zabránit zneužívání soukromí 
a porušování lidských práv na internetu 
a bojovat proti nim.
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a bojovat proti nim.

Or. en

Pozměňovací návrh 940
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 941
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koordinace a zlepšení oblasti 
bezpečnostního výzkumu bude proto 
představovat základní prvek a pomůže 
zmapovat stávající výzkumné úsilí včetně 
prognóz a zlepšit příslušné právní 
podmínky a postupy pro koordinaci, 
včetně prenormativních činností. Činnosti 
budou sledovat přístup zaměřený 
na poslání a začleňovat příslušné 
společenské aspekty. Podpoří politiky Unie 
v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti, 
obranné politiky a příslušná nová 
ustanovení Lisabonské smlouvy a zajistí 
počítačovou bezpečnost, důvěru a ochranu 
soukromí na digitálním jednotném trhu.
Sledovány budou tyto specifické cíle:

Základním prvkem tak bude větší zapojení 
občanských organizací a organizací 
občanů a politických, sociálních 
a humanitních věd do oblasti 
bezpečnostního výzkumu, které pomůže 
zmapovat stávající výzkumné úsilí a zvýšit
význam vykonávané činnosti a dodržování 
základních práv a svobod občanů.
V rámci činnosti se bude sledovat přístup, 
který dává výzkum do souvislosti 
s naléhavými potřebami společnosti,
a budou se do ní začleňovat příslušné 
společenské aspekty. Podpoří politiky Unie 
v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti 
a příslušná nová ustanovení Lisabonské 
smlouvy a zajistí počítačovou bezpečnost, 
důvěru a ochranu soukromí na digitálním 
jednotném trhu. Sledovány budou tyto 
specifické cíle:
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Or. en

Pozměňovací návrh 942
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.1. Boj proti trestné činnosti 
a terorismu

vypouští se

Cílem je jak zamezit incidentu, tak zmírnit 
jeho možné následky. To vyžaduje nové 
technologie a kapacity (včetně v oblasti 
boje proti kyberkriminalitě 
a kyberterorismu) na podporu ochrany 
zdraví, potravin, vody a životního 
prostředí, které jsou nezbytné pro řádné 
fungování společnosti a hospodářství.
Nové technologie a specializované 
kapacity pomohou chránit kritické 
infrastruktury, systémy a služby (včetně 
komunikací, dopravy, zdravotnictví, 
potravin, vody, energie, logistického 
a dodavatelského řetězce a životního 
prostředí). To bude zahrnovat analýzu 
a zabezpečení veřejných a soukromých 
propojených kritických infrastruktur 
a služeb proti jakýmkoli hrozbám.

Or. en

Pozměňovací návrh 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.1. Boj proti trestné činnosti a terorismu. 6.3.1. Boj proti trestné činnosti a terorismu, 
včetně pochopení sociálního rozměru této 
problematiky a nalezení účinných 
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opatření k jejímu řešení v rámci sociální 
politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 944
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je jak zamezit incidentu, tak zmírnit 
jeho možné následky. To vyžaduje nové 
technologie a kapacity (včetně v oblasti 
boje proti kyberkriminalitě a 
kyberterorismu) na podporu ochrany 
zdraví, potravin, vody a životního 
prostředí, které jsou nezbytné pro řádné 
fungování společnosti a hospodářství.
Nové technologie a specializované 
kapacity pomohou chránit kritické 
infrastruktury, systémy a služby (včetně 
komunikací, dopravy, zdravotnictví, 
potravin, vody, energie, logistického 
a dodavatelského řetězce a životního 
prostředí). To bude zahrnovat analýzu 
a zabezpečení veřejných a soukromých 
propojených kritických infrastruktur 
a služeb proti jakýmkoli hrozbám.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je jak zamezit incidentu, tak zmírnit 
jeho možné následky. To vyžaduje nové 

Cílem je jak zamezit incidentu, tak zmírnit 
jeho možné následky. To vyžaduje 
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technologie a kapacity (včetně v oblasti 
boje proti kyberkriminalitě a 
kyberterorismu) na podporu ochrany 
zdraví, potravin, vody a životního 
prostředí, které jsou nezbytné pro řádné 
fungování společnosti a hospodářství.
Nové technologie a specializované
kapacity pomohou chránit kritické 
infrastruktury, systémy a služby (včetně 
komunikací, dopravy, zdravotnictví, 
potravin, vody, energie, logistického 
a dodavatelského řetězce a životního 
prostředí). To bude zahrnovat analýzu 
a zabezpečení veřejných a soukromých 
propojených kritických infrastruktur 
a služeb proti jakýmkoli hrozbám.

pochopení příčin a dopadu nových 
technologií a kapacit (i v oblasti boje proti 
kyberkriminalitě a kyberterorismu) 
na podporu ochrany zdraví, potravin, vody 
a životního prostředí, které jsou nezbytné 
pro řádné fungování společnosti 
a hospodářství a jejich rozvoj. Nové 
technologie a specializované kapacity 
pomohou chránit kritické infrastruktury, 
systémy a služby (včetně komunikací, 
dopravy, zdravotnictví, potravin, vody, 
energetiky, logistického a dodavatelského 
řetězce a životního prostředí). To bude 
zahrnovat analýzu a zabezpečení veřejných 
a soukromých propojených kiritických 
infrastruktur a služeb proti jakýmkoli 
hrozbám. Pozornost se zaměří rovněž 
na sociální a behaviorální rozměr trestné 
činnosti a terorismu, aby bylo možné plně 
pochopit jejich příčiny a dopad a nalézt 
účinná opatření v oblasti sociální politiky 
k jejich řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 946
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je jak zamezit incidentu, tak zmírnit 
jeho možné následky. To vyžaduje nové 
technologie a kapacity (včetně v oblasti 
boje proti kyberkriminalitě a 
kyberterorismu) na podporu ochrany 
zdraví, potravin, vody a životního 
prostředí, které jsou nezbytné pro řádné 
fungování společnosti a hospodářství.
Nové technologie a specializované 
kapacity pomohou chránit kritické 
infrastruktury, systémy a služby (včetně 
komunikací, dopravy, zdravotnictví, 

Cílem je jak zamezit incidentu, tak zmírnit 
jeho možné následky. To vyžaduje 
pochopení základních důvodů konfliktů 
i spolupráce, nové technologie a kapacity 
(i v oblasti boje proti kyberkriminalitě 
a kyberterorismu) na podporu právního 
státu, demokratické odpovědnosti, 
odpovědné a transparentní oblasti 
bezpečnosti a spravedlnosti, ochrany 
zdraví, potravin, vody a životního 
prostředí, které jsou nezbytné pro řádné 
fungování společnosti a hospodářství.  
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potravin, vody, energie, logistického 
a dodavatelského řetězce a životního 
prostředí). To bude zahrnovat analýzu 
a zabezpečení veřejných a soukromých 
propojených kritických infrastruktur 
a služeb proti jakýmkoli hrozbám.

Nové analytické nástroje a koncepce,
technologie a specializované kapacity 
pomohou chránit kritické infrastruktury, 
systémy a služby (včetně komunikací, 
dopravy, zdravotnictví, potravin, vody, 
energetiky, logistického a dodavatelského 
řetězce a životního prostředí). To bude 
zahrnovat analýzu a zabezpečení veřejných 
a soukromých propojených kritických 
infrastruktur a služeb proti jakýmkoli 
hrozbám.

Or. en

Pozměňovací návrh 947
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je nutné se zabývat důvody, proč se lidé 
radikalizují a uchylují se k násilí, a zavést 
účinná opatření v oblasti sociální politiky, 
aby bylo možné proti těmto důvodům 
působit. Snahou je provádět výzkum, který 
by poskytl jak důkazy, tak i návrhy 
v oblasti sociální politiky, které by účinně 
předcházely radikalizaci vedoucí k násilí 
a pomohly ventilovat sociální 
nespokojenost pomocí mírového 
demokratického protestu a dialogu.

Or. en

Pozměňovací návrh 948
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.1 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě zapojení občanů a volených 
zástupců bude prováděn také výzkum, 
který se bude zabývat tím, nakolik je 
společnost ochotna riskovat výměnou 
za menší počet obtěžujících 
protiteroristických opatření. To vyžaduje 
systematické zapojení do dialogu, který by 
měl pevně stanovené hranice a vedl by 
se ve vědeckém kontextu, aby bylo možné 
stanovit hranice rizika a hranice 
narušování soukromí, které jsou občané 
ochotni přijmout, a nezbytnou míru 
kompromisů. Tento výzkum by měl být 
veden tak, aby poskytl základ 
pro rozhodování založené na důkazech 
a pro politický dialog, který by odrážel 
sociální realitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 949
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.1 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nápravné procesy v oblasti spravedlnosti 
mohou přispět k „preventivní“ i „reakční“ 
složce strategie zaměřené na boj proti 
terorismu. Výzkum by se měl zaměřit také 
na to, do jaké míry jsou oběti 
teroristických útoků schopny se spolu 
se současnými i případnými pachateli 
zapojit do nápravných procesů v oblasti 
spravedlnosti, aby bylo možné napomoci 
vzájemnému pochopení jak základních 
příčin terorismu, tak i dopadu, který má 
na oběti; výzkum by se měl zabývat také 
tím, jaký dopad mohou mít nápravné 
procesy v oblasti spravedlnosti 
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na prevenci radikalizace vedoucí k násilí 
v případě „rizikových“ skupin; a konečně 
by se měl výzkum zaměřit na to, jakým 
způsobem přispívají nápravné procesy 
v oblasti spravedlnosti k ozdravení 
komunit zasažených závažnými 
teroristickými trestnými činy.

Or. en

Pozměňovací návrh 950
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.1 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možné incidentům předcházet, 
měl by se výzkum zaměřit na pochopení 
důvodů trestné činnosti a politické 
radikalizace na úrovni jednotlivců 
i konkrétních sociálních skupin, a to 
včetně extrémních forem politického 
násilí, jak jsou teroristické útoky. V rámci 
sociálních věd, zejména sociologie, 
psychologie a politologie, byly 
vypracovány vhodné výzkumné metody 
a teorie, které by měly poskytnout 
odpovědi na tento druh sledovaných 
otázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 951
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.2. Posílení bezpečnosti správou hranic vypouští se
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Jsou zapotřebí rovněž technologie 
a kapacity k zdokonalení systémů,
zařízení, nástrojů, procesů a metod 
pro rychlou identifikaci k zlepšení 
ochrany hranic, včetně otázek kontroly 
a dohledu, při současném plném využití 
potenciálu projektu EUROSUR. Tyto 
budou vyvíjeny a otestovány s ohledem 
na jejich účinnost, dodržování právních 
a etických zásad, přiměřenost, 
společenskou přijatelnost a dodržování 
základních práv. Výzkum podpoří rovněž 
zlepšení integrované správy evropských 
hranic, včetně větší spolupráce 
s kandidátskými a možnými 
kandidátskými zeměmi a zeměmi, jichž 
se týká evropská politika sousedství.

Or. en

Pozměňovací návrh 952
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.2. Posílení bezpečnosti správou hranic vypouští se
Jsou zapotřebí rovněž technologie a 
kapacity k zdokonalení systémů, zařízení, 
nástrojů, procesů a metod pro rychlou 
identifikaci k zlepšení ochrany hranic, 
včetně otázek kontroly a dohledu, při 
současném plném využití potenciálu 
projektu EUROSUR. Tyto budou vyvíjeny 
a otestovány s ohledem na jejich účinnost, 
dodržování právních a etických zásad, 
přiměřenost, společenskou přijatelnost a 
dodržování základních práv. Výzkum 
podpoří rovněž zlepšení integrované 
správy evropských hranic, včetně větší 
spolupráce s kandidátskými a možnými 
kandidátskými zeměmi a zeměmi, jichž se 
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týká evropská politika sousedství.

Or. en

Pozměňovací návrh 953
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou zapotřebí rovněž technologie a 
kapacity k zdokonalení systémů, zařízení, 
nástrojů, procesů a metod pro rychlou 
identifikaci k zlepšení ochrany hranic, 
včetně otázek kontroly a dohledu, při 
současném plném využití potenciálu 
projektu EUROSUR. Tyto budou vyvíjeny 
a otestovány s ohledem na jejich účinnost, 
dodržování právních a etických zásad, 
přiměřenost, společenskou přijatelnost a 
dodržování základních práv. Výzkum 
podpoří rovněž zlepšení integrované 
správy evropských hranic, včetně větší 
spolupráce s kandidátskými a možnými 
kandidátskými zeměmi a zeměmi, jichž se 
týká evropská politika sousedství.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 954
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou zapotřebí rovněž technologie 
a kapacity k zdokonalení systémů, zařízení, 
nástrojů, procesů a metod pro rychlou 
identifikaci k zlepšení ochrany hranic, 
včetně otázek kontroly a dohledu, při 

Jsou zapotřebí rovněž technologie 
a kapacity ke zdokonalení systémů, 
zařízení, nástrojů, procesů a metod pro 
rychlou identifikaci k zlepšení ochrany 
hranic, včetně otázek kontroly a dohledu, 
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současném plném využití potenciálu 
projektu EUROSUR. Tyto budou vyvíjeny 
a otestovány s ohledem na jejich účinnost, 
dodržování právních a etických zásad, 
přiměřenost, společenskou přijatelnost 
a dodržování základních práv. Výzkum 
podpoří rovněž zlepšení integrované 
správy evropských hranic, včetně větší 
spolupráce s kandidátskými a možnými 
kandidátskými zeměmi a zeměmi, jichž se 
týká evropská politika sousedství.

při současném plném využití potenciálu 
projektu EUROSUR, Evropského systému 
ostrahy vnějších hranic. Tyto budou 
vyvíjeny a otestovány s ohledem na jejich 
účinnost, dodržování právních a etických 
zásad, přiměřenost, společenskou 
přijatelnost a dodržování základních práv. 
Výzkum podpoří rovněž zlepšení 
integrované správy evropských hranic, 
včetně větší spolupráce s kandidátskými a 
možnými kandidátskými zeměmi a 
zeměmi, jichž se týká evropská politika 
sousedství.

Or. en

Odůvodnění

Nutnost ozřejmit použitou zkratku.

Pozměňovací návrh 955
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.3. Zajištění počítačové bezpečnosti vypouští se
Počítačová bezpečnost je předpokladem
pro to, aby lidé, podniky a veřejné služby 
mohli využívat příležitosti, které nabízí 
internet. To vyžaduje zajištění bezpečnosti 
systémů, sítí, přístupových zařízení 
a programového vybavení a služeb, včetně 
tzv. „cloud computing“, při současném 
zohlednění interoperability několika 
technologií. Výzkum zabrání počítačovým 
útokům v řadě různých oblastí 
a jurisdikcí, odhalí a zvládne tyto útoky 
v reálném čase a ochrání kritické 
infrastruktury IKT. Digitální společnost 
se plně rozvíjí s neustále se měnícím 
užitím a zneužíváním internetu, novými 
způsoby sociální interakce, novými 
mobilními a lokalizačními službami 
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a vznikem Internetu věcí. To vyžaduje 
nový druh výzkumu, který by měl být 
iniciován vznikajícími aplikacemi, užitím 
a společenskými tendencemi. Uskuteční se 
rychlé výzkumné iniciativy, včetně 
aktivního výzkumu a vývoje k rychlé 
reakci na nový vývoj v oblasti důvěry a 
bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 956
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Počítačová bezpečnost je předpokladem 
pro to, aby lidé, podniky a veřejné služby 
mohli využívat příležitosti, které nabízí 
internet. To vyžaduje zajištění bezpečnosti 
systémů, sítí, přístupových zařízení 
a programového vybavení a služeb, včetně 
tzv. „cloud computing“, při současném 
zohlednění interoperability několika 
technologií. Výzkum zabrání počítačovým 
útokům v řadě různých oblastí 
a jurisdikcí, odhalí a zvládne tyto útoky 
v reálném čase a ochrání kritické 
infrastruktury IKT. Digitální společnost 
se plně rozvíjí s neustále se měnícím 
užitím a zneužíváním internetu, novými 
způsoby sociální interakce, novými 
mobilními a lokalizačními službami 
a vznikem Internetu věcí. To vyžaduje 
nový druh výzkumu, který by měl být 
iniciován vznikajícími aplikacemi, užitím 
a společenskými tendencemi. Uskuteční se 
rychlé výzkumné iniciativy, včetně 
aktivního výzkumu a vývoje k rychlé 
reakci na nový vývoj v oblasti důvěry a 
bezpečnosti.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 957
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Počítačová bezpečnost je předpokladem 
pro to, aby lidé, podniky a veřejné služby 
mohli využívat příležitosti, které nabízí 
internet. To vyžaduje zajištění bezpečnosti 
systémů, sítí, přístupových zařízení 
a programového vybavení a služeb, včetně 
tzv. „cloud computing“, při současném 
zohlednění interoperability několika 
technologií. Výzkum zabrání počítačovým 
útokům v řadě různých oblastí 
a jurisdikcí, odhalí a zvládne tyto útoky 
v reálném čase a ochrání kritické 
infrastruktury IKT. Digitální společnost 
se plně rozvíjí s neustále se měnícím 
užitím a zneužíváním internetu, novými 
způsoby sociální interakce, novými 
mobilními a lokalizačními službami 
a vznikem Internetu věcí. To vyžaduje 
nový druh výzkumu, který by měl být 
iniciován vznikajícími aplikacemi, užitím 
a společenskými tendencemi. Uskuteční se 
rychlé výzkumné iniciativy, včetně 
aktivního výzkumu a vývoje k rychlé 
reakci na nový vývoj v oblasti důvěry 
a bezpečnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 958
Petru Constantin Luhan

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Počítačová bezpečnost je předpokladem 
pro to, aby lidé, podniky a veřejné služby 
mohli využívat příležitosti, které nabízí 
internet. To vyžaduje zajištění bezpečnosti 
systémů, sítí, přístupových zařízení 
a programového vybavení a služeb, včetně 
tzv. „cloud computing“, při současném 
zohlednění interoperability několika 
technologií. Výzkum zabrání počítačovým 
útokům v řadě různých oblastí a jurisdikcí, 
odhalí a zvládne tyto útoky v reálném čase 
a ochrání kritické infrastruktury IKT.
Digitální společnost se plně rozvíjí 
s neustále se měnícím užitím 
a zneužíváním internetu, novými způsoby 
sociální interakce, novými mobilními 
a lokalizačními službami a vznikem 
Internetu věcí. To vyžaduje nový druh 
výzkumu, který by měl být iniciován 
vznikajícími aplikacemi, užitím 
a společenskými tendencemi. Uskuteční 
se rychlé výzkumné iniciativy, včetně 
aktivního výzkumu a vývoje k rychlé 
reakci na nový vývoj v oblasti důvěry 
a bezpečnosti.

Počítačová bezpečnost je předpokladem 
pro to, aby lidé, podniky a veřejné služby 
mohli využívat příležitosti, které nabízí 
internet. To vyžaduje zajištění bezpečnosti 
systémů, sítí, přístupových zařízení 
a programového vybavení a služeb, včetně 
tzv. „cloud computing“, při současném 
zohlednění interoperability několika 
technologií. Výzkum zabrání počítačovým 
útokům v řadě různých oblastí a jurisdikcí, 
odhalí a zvládne tyto útoky v reálném čase 
a ochrání kritické infrastruktury IKT.
Digitální společnost se plně rozvíjí 
s neustále se měnícím užitím 
a zneužíváním internetu, novými způsoby 
sociální interakce, novými internetovými 
transakcemi, finančními transakcemi 
(elektronické obchodování), novými
mobilními a lokalizačními službami 
a vznikem Internetu věcí. To vyžaduje 
nový druh výzkumu, který by měl být 
iniciován vznikajícími aplikacemi, užitím, 
novými konkrétními podnikatelskými / 
obchodními modely a společenskými 
tendencemi. Uskuteční se rychlé výzkumné 
iniciativy, včetně aktivního výzkumu 
a vývoje k rychlé reakci na nový vývoj 
v oblasti důvěry a bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 959
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.4. Zvýšení odolnosti Evropy vůči 
krizím a pohromám

vypouští se

To vyžaduje rozvoj specializovaných 
technologií a kapacit na podporu různých 
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druhů operací k zvládání mimořádných 
situací (např. civilní ochrana a hašení 
požárů, znečištění moří, humanitární 
pomoc, civilní obrana, předcházení 
konfliktům, rozvoj zdravotnických 
informačních infrastruktur, záchranné 
činnosti a stabilizace po krizi) a rovněž 
vymáhání práva. Výzkum bude zahrnovat 
celý řetězec zvládání krizí a odolnost 
společnosti a podpoří vytvoření evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné 
situace.
Činnosti v rámci všech oblastí úkolů 
se budou zabývat rovněž integrací 
a interoperabilitou systémů a služeb, 
včetně aspektů jako komunikace, 
distribuovaná architektura a lidské 
faktory. To vyžaduje rovněž začlenění 
civilních a vojenských kapacit do úkolů 
sahajících od civilní ochrany 
po humanitární pomoc, správu hranic 
nebo udržování míru. To bude zahrnovat 
technologický rozvoj v citlivé oblasti 
technologií dvojího užití k zaručení 
interoperability mezi silami civilní 
ochrany a vojenskými silami a mezi silami 
v oblasti civilní ochrany působícími 
po celém světě, jakož i spolehlivost, 
organizační, právní a etické aspekty, 
obchodní záležitosti, ochranu důvěrných 
údajů a integrity informací a 
sledovatelnost všech operací a zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 960
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To vyžaduje rozvoj specializovaných 
technologií a kapacit na podporu různých 

vypouští se
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druhů operací k zvládání mimořádných 
situací (např. civilní ochrana a hašení 
požárů, znečištění moří, humanitární 
pomoc, civilní obrana, předcházení 
konfliktům, rozvoj zdravotnických 
informačních infrastruktur, záchranné 
činnosti a stabilizace po krizi) a rovněž 
vymáhání práva. Výzkum bude zahrnovat 
celý řetězec zvládání krizí a odolnost 
společnosti a podpoří vytvoření evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné 
situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 961
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To vyžaduje rozvoj specializovaných 
technologií a kapacit na podporu různých 
druhů operací k zvládání mimořádných 
situací (např. civilní ochrana a hašení 
požárů, znečištění moří, humanitární 
pomoc, civilní obrana, předcházení 
konfliktům, rozvoj zdravotnických 
informačních infrastruktur, záchranné 
činnosti a stabilizace po krizi) a rovněž 
vymáhání práva. Výzkum bude zahrnovat 
celý řetězec zvládání krizí a odolnost 
společnosti a podpoří vytvoření evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné situace.

To vyžaduje rozvoj specializovaných 
analytických nástrojů a koncepcí, včetně 
technologií a kapacit na podporu různých 
druhů operací k zvládání mimořádných 
situací (např. civilní ochrana a hašení 
požárů, znečištění moří, humanitární 
pomoc, přírodní katastrofy a katastrofy 
způsobené člověkem, rozvoj 
zdravotnických informačních infrastruktur, 
záchranné činnosti a stabilizace po krizi, 
zprostředkovací činnost, dialog 
a usmíření). Výzkum bude zahrnovat celý 
řetězec zvládání krizí a budování míru 
a odolnost společnosti a podpoří vytvoření 
evropské kapacity pro reakci na 
mimořádné situace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 962
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To vyžaduje rozvoj specializovaných 
technologií a kapacit na podporu různých 
druhů operací k zvládání mimořádných 
situací (např. civilní ochrana a hašení 
požárů, znečištění moří, humanitární 
pomoc, civilní obrana, předcházení 
konfliktům, rozvoj zdravotnických 
informačních infrastruktur, záchranné 
činnosti a stabilizace po krizi) a rovněž 
vymáhání práva. Výzkum bude zahrnovat 
celý řetězec zvládání krizí a odolnost 
společnosti a podpoří vytvoření evropské 
kapacity pro reakci na mimořádné 
situace.

To vyžaduje rozvoj specializovaných 
technologií a kapacit na podporu různých 
druhů operací k zvládání mimořádných 
situací (např. civilní ochrana, 
protipovodňová ochrana a hašení požárů, 
znečištění moří, humanitární pomoc, 
civilní obrana, předcházení konfliktům, 
rozvoj zdravotnických informačních 
infrastruktur, záchranné činnosti 
a stabilizace po krizi) a rovněž vymáhání 
práva. Výzkum bude zahrnovat celý 
řetězec zvládání krizí a odolnost 
společnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 963
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti v rámci všech oblastí úkolů se 
budou zabývat rovněž integrací a 
interoperabilitou systémů a služeb, včetně 
aspektů jako komunikace, distribuovaná 
architektura a lidské faktory. To vyžaduje 
rovněž začlenění civilních a vojenských 
kapacit do úkolů sahajících od civilní 
ochrany po humanitární pomoc, správu 
hranic nebo udržování míru. To bude 
zahrnovat technologický rozvoj v citlivé 
oblasti technologií dvojího užití k zaručení 
interoperability mezi silami civilní 
ochrany a vojenskými silami a mezi silami 

vypouští se
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v oblasti civilní ochrany působícími po 
celém světě, jakož i spolehlivost, 
organizační, právní a etické aspekty, 
obchodní záležitosti, ochranu důvěrných 
údajů a integrity informací a 
sledovatelnost všech operací a zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 964
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti v rámci všech oblastí úkolů 
se budou zabývat rovněž integrací 
a interoperabilitou systémů a služeb, 
včetně aspektů jako komunikace, 
distribuovaná architektura a lidské faktory.
To vyžaduje rovněž začlenění civilních 
a vojenských kapacit do úkolů sahajících 
od civilní ochrany po humanitární pomoc, 
správu hranic nebo udržování míru. To 
bude zahrnovat technologický rozvoj 
v citlivé oblasti technologií dvojího užití 
k zaručení interoperability mezi silami 
civilní ochrany a vojenskými silami a mezi 
silami v oblasti civilní ochrany působícími 
po celém světě, jakož i spolehlivost, 
organizační, právní a etické aspekty, 
obchodní záležitosti, ochranu důvěrných 
údajů a integrity informací 
a sledovatelnost všech operací 
a zpracování.

Činnosti v rámci všech oblastí úkolů 
se budou zabývat rovněž integrací 
a interoperabilitou systémů a služeb, 
včetně aspektů jako komunikace, 
distribuovaná architektura a lidské faktory.

Or. en

Pozměňovací návrh 965
Petru Constantin Luhan
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti v rámci všech oblastí úkolů 
se budou zabývat rovněž integrací 
a interoperabilitou systémů a služeb, 
včetně aspektů jako komunikace, 
distribuovaná architektura a lidské faktory.
To vyžaduje rovněž začlenění civilních 
a vojenských kapacit do úkolů sahajících 
od civilní ochrany po humanitární pomoc, 
správu hranic nebo udržování míru. To 
bude zahrnovat technologický rozvoj 
v citlivé oblasti technologií dvojího užití 
k zaručení interoperability mezi silami 
civilní ochrany a vojenskými silami a mezi 
silami v oblasti civilní ochrany působícími 
po celém světě, jakož i spolehlivost, 
organizační, právní a etické aspekty, 
obchodní záležitosti, ochranu důvěrných 
údajů a integrity informací a sledovatelnost 
všech operací a zpracování.

Činnosti v rámci všech oblastí úkolů 
se budou zabývat rovněž integrací 
a interoperabilitou systémů a služeb, 
včetně aspektů jako komunikace, 
distribuovaná architektura a lidské faktory.
To vyžaduje rovněž zapojení civilních 
a vojenských kapacit do úkolů sahajících 
od civilní ochrany, přes humanitární 
pomoc a správu hranic až po udržování 
míru. To bude zahrnovat technický rozvoj 
v citlivé oblasti technologií dvojího užití 
k zaručení interoperability mezi složkami
civilní ochrany a vojenskými silami a mezi 
složkami v oblasti civilní ochrany 
působícími po celém světě, jakož i 
spolehlivost, organizační, právní a etické 
aspekty, obchodní záležitosti, ochranu 
důvěrných údajů a integrity informací 
a sledovatelnost všech operací 
a zpracování, aniž by docházelo 
k porušování základních práv 
na zachování důvěrnosti osobních údajů 
a na jejich ochranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 966
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.5. Zajištění ochrany soukromí a 
svobody na internetu a zlepšení 
společenského aspektu bezpečnosti

vypouští se

Ochrana lidského práva na ochranu 
soukromí v digitální společnosti bude 
vyžadovat rozvoj rámců a technologií 
založených na ochraně soukromí již od 
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návrhu, a to od koncepce výrobků 
a služeb. Budou vyvinuty technologie, 
které uživatelům umožní kontrolovat 
jejich osobní údaje a jejich použití třetími 
osobami, jakož i nástroje k odhalení a 
zablokování nedovoleného obsahu a 
narušení bezpečnosti osobních údajů a 
pro ochranu lidských práv na internetu 
tím, že se zamezí tomu, aby bylo chování 
lidí jednotlivě nebo ve skupinách omezeno 
protiprávním vyhledáváním údajů a 
vytvářením profilů.
Jakékoli nové řešení a technologie 
v oblasti bezpečnosti musí být přijatelné 
pro společnost, být v souladu s právem 
Unie a mezinárodním právem a být 
účinné a přiměřené při identifikaci 
bezpečnostních hrozeb a jejich 
odstraňování. Nezbytné je proto lepší 
pochopení sociálně-ekonomických, 
kulturních a antropologických aspektů 
bezpečnosti, příčin nejistoty, úlohy médií 
a komunikace a vnímání občanů.
Pozornost bude věnována etickým 
problémům a ochraně lidských hodnot 
a základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 967
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana lidského práva na ochranu 
soukromí v digitální společnosti bude 
vyžadovat rozvoj rámců a technologií 
založených na ochraně soukromí již od 
návrhu, a to od koncepce výrobků 
a služeb. Budou vyvinuty technologie, 
které uživatelům umožní kontrolovat 
jejich osobní údaje a jejich použití třetími 

vypouští se
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osobami, jakož i nástroje k odhalení a 
zablokování nedovoleného obsahu a 
narušení bezpečnosti osobních údajů a 
pro ochranu lidských práv na internetu 
tím, že se zamezí tomu, aby bylo chování 
lidí jednotlivě nebo ve skupinách omezeno 
protiprávním vyhledáváním údajů a 
vytvářením profilů.

Or. en

Pozměňovací návrh 968
Petru Constantin Luhan

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana lidského práva na ochranu 
soukromí v digitální společnosti bude 
vyžadovat rozvoj rámců a technologií 
založených na ochraně soukromí již od 
návrhu, a to od koncepce výrobků a služeb.
Budou vyvinuty technologie, které 
uživatelům umožní kontrolovat jejich 
osobní údaje a jejich použití třetími 
osobami, jakož i nástroje k odhalení a 
zablokování nedovoleného obsahu a 
narušení bezpečnosti osobních údajů a pro 
ochranu lidských práv na internetu tím, že 
se zamezí tomu, aby bylo chování lidí 
jednotlivě nebo ve skupinách omezeno 
protiprávním vyhledáváním údajů a 
vytvářením profilů.

Ochrany lidského práva na ochranu 
soukromí v digitální společnosti lze 
dosáhnout zejména zajištěním rozvoje 
rámců a technologií založených na 
automatické ochraně soukromí již 
od návrhu, a to od koncepce výrobků 
a služeb, a vytvořením pobídek, které by 
oceňovaly postupy s již od počátku 
zabudovanou ochranou soukromí 
a bezpečností. Budou vyvinuty 
technologie, které uživatelům umožní 
kontrolovat jejich osobní údaje a jejich 
použití třetími osobami, jakož i nástroje 
k odhalení a zablokování nedovoleného 
obsahu a narušení bezpečnosti osobních 
údajů způsobem, který by chránil lidská 
práva a zabránil tomu, aby bylo chování 
lidí jednotlivě nebo ve skupinách 
podrobeno protiprávnímu vyhledávání
údajů a vytváření profilů, případně aby 
bylo tímto vyhledávání údajů a vytvářením 
profilů omezeno.

Or. en
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Pozměňovací návrh 969
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoli nové řešení a technologie v 
oblasti bezpečnosti musí být přijatelné pro 
společnost, být v souladu s právem Unie a 
mezinárodním právem a být účinné a 
přiměřené při identifikaci bezpečnostních 
hrozeb a jejich odstraňování. Nezbytné je 
proto lepší pochopení sociálně-
ekonomických, kulturních a 
antropologických aspektů bezpečnosti, 
příčin nejistoty, úlohy médií a 
komunikace a vnímání občanů. Pozornost 
bude věnována etickým problémům
a ochraně lidských hodnot a základních 
práv.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 970
Petru Constantin Luhan

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoli nové řešení a technologie v oblasti 
bezpečnosti musí být přijatelné pro 
společnost, být v souladu s právem Unie a 
mezinárodním právem a být účinné a 
přiměřené při identifikaci bezpečnostních 
hrozeb a jejich odstraňování. Nezbytné je 
proto lepší pochopení sociálně-
ekonomických, kulturních a 
antropologických aspektů bezpečnosti, 
příčin nejistoty, úlohy médií a komunikace 
a vnímání občanů. Pozornost bude 
věnována etickým problémům a ochraně 
lidských hodnot a základních práv.

Jakékoli nové řešení a technologie v oblasti 
bezpečnosti musí být přijatelné pro 
společnost, být v souladu s právem Unie a 
mezinárodním právem a být účinné a 
přiměřené při identifikaci bezpečnostních 
hrozeb a jejich odstraňování. Nezbytné je 
proto lepší pochopení sociálně-
ekonomických, kulturních a 
antropologických aspektů bezpečnosti, 
příčin nejistoty, úlohy médií a komunikace 
a vnímání občanů. Pozornost bude 
věnována etickým problémům a ochraně 
lidských hodnot a základních práv, jejichž 
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význam bude v této diskuzi i nadále 
zásadní.

Or. en

Pozměňovací návrh 971
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoli nové řešení a technologie v oblasti 
bezpečnosti musí být přijatelné pro 
společnost, být v souladu s právem Unie a 
mezinárodním právem a být účinné a 
přiměřené při identifikaci bezpečnostních 
hrozeb a jejich odstraňování. Nezbytné je 
proto lepší pochopení sociálně-
ekonomických, kulturních a 
antropologických aspektů bezpečnosti, 
příčin nejistoty, úlohy médií a komunikace 
a vnímání občanů. Pozornost bude
věnována etickým problémům a ochraně 
lidských hodnot a základních práv.

Jakékoli nové řešení a technologie v oblasti 
bezpečnosti musí být přijatelné pro 
společnost, být v souladu s právem Unie a 
mezinárodním právem a být účinné a 
přiměřené při identifikaci bezpečnostních 
hrozeb a jejich odstraňování. Nezbytné je 
proto lepší pochopení sociálně-
ekonomických, kulturních a 
antropologických aspektů bezpečnosti, 
příčin nejistoty, úlohy médií a komunikace 
a vnímání občanů. Bude zajištěno řešení 
etických problémů a ochrana lidských 
hodnot a základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 972
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.6. Zvláštní aspekty provádění vypouští se
Jelikož se výzkum zaměří na civilní 
bezpečnost, bude se aktivně usilovat 
o koordinaci s činnostmi Evropské 
obranné agentury (EDA) s cílem posílit 
spolupráci s EDA, zejména 
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prostřednictvím již vytvořeného 
evropského rámce spolupráce, přičemž se 
uznává, že existují oblasti technologií 
dvojího užití, které jsou důležité pro civilní 
i vojenské použití. Dále budou posíleny 
rovněž mechanismy koordinace 
s příslušnými agenturami Unie, jako je 
například FRONTEX, EMSA a Europol, 
s cílem zlepšit koordinaci programů a 
politik Unie v oblasti vnitřní i vnější 
bezpečnosti a jiných iniciativ Unie.
S ohledem na specifický charakter 
bezpečnosti bude zaveden zvláštní režim, 
pokud jde o programování a správu, 
včetně režimu výboru uvedeného v článku 
9 tohoto rozhodnutí. Budou chráněny 
utajované či jiné citlivé informace 
související s bezpečností a v pracovních 
programech mohou být upřesněny 
zejména požadavky a kritéria pro 
mezinárodní spolupráci. To se bude 
odrážet rovněž v programování a režimech 
správy v oblasti bezpečných společností 
(včetně aspektů projednávání ve 
výborech).

Or. en

Pozměňovací návrh 973
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – bod 6.3.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3.6. Zvláštní aspekty provádění vypouští se
Jelikož se výzkum zaměří na civilní 
bezpečnost, bude se aktivně usilovat 
o koordinaci s činnostmi Evropské 
obranné agentury (EDA) s cílem posílit 
spolupráci s EDA, zejména 
prostřednictvím již vytvořeného 
evropského rámce spolupráce, přičemž se 
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uznává, že existují oblasti technologií 
dvojího užití, které jsou důležité pro civilní 
i vojenské použití. Dále budou posíleny 
rovněž mechanismy koordinace 
s příslušnými agenturami Unie, jako je 
například FRONTEX, EMSA a Europol, 
s cílem zlepšit koordinaci programů a 
politik Unie v oblasti vnitřní i vnější 
bezpečnosti a jiných iniciativ Unie.
S ohledem na specifický charakter 
bezpečnosti bude zaveden zvláštní režim, 
pokud jde o programování a správu, 
včetně režimu výboru uvedeného v článku 
9 tohoto rozhodnutí. Budou chráněny 
utajované či jiné citlivé informace 
související s bezpečností a v pracovních 
programech mohou být upřesněny 
zejména požadavky a kritéria pro 
mezinárodní spolupráci. To se bude 
odrážet rovněž v programování a režimech 
správy v oblasti bezpečných společností 
(včetně aspektů projednávání 
ve výborech).

Or. en

Pozměňovací návrh 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Bezpečné společnosti – ochrana 
svobody a bezpečnosti Evropy a jejích 
občanů
Evropská unie, její občané a její 
mezinárodní partneři čelí řadě 
bezpečnostních hrozeb, jako je trestná 
činnost, terorismus a rozsáhlé mimořádné 
situace v důsledku katastrof způsobených 
člověkem nebo přírodních pohrom. Tyto 
hrozby mohou přesahovat hranice 
jednotlivých států a zaměřovat se 
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na fyzické cíle nebo kyberprostor.
Například útoky na internetové stránky 
orgánů veřejné správy a soukromých 
subjektů nejenže narušují důvěru občanů, 
nýbrž mohou rovněž velmi nepříznivě 
ovlivnit taková zásadní odvětví, jako je 
energetika, doprava, zdravotnictví, 
finance nebo telekomunikace.
Za účelem předjímání hrozeb, jejich 
předcházení a zvládání je nezbytné 
rozvíjet a uplatňovat zcela nové 
technologie, řešení, prognostické nástroje 
a poznatky, podněcovat spolupráci mezi 
poskytovateli a uživateli, nalézt řešení 
v oblasti civilní bezpečnosti, zvýšit 
konkurenceschopnost evropských odvětví 
bezpečnosti a služeb a zabránit zneužívání 
soukromí a porušování lidských práv 
na internetu a bojovat proti nim.
Základním prvkem proto bude koordinace 
a zlepšení oblasti bezpečnostního 
výzkumu, které pomohou zmapovat 
stávající výzkumné úsilí včetně prognóz 
a zlepšit příslušné právní podmínky 
a postupy nutné pro koordinaci, včetně 
normativní činnosti.
Tato činnost se bude zaměřovat 
na splnění úkolů a bude zahrnovat 
příslušné společenské aspekty. Podpoří 
politiky Unie v oblasti vnitřní a vnější 
bezpečnosti, obranné politiky a příslušná 
nová ustanovení Lisabonské smlouvy 
a zajistí počítačovou bezpečnost, důvěru 
a ochranu soukromí na digitálním 
jednotném trhu. Sledovány budou tyto 
specifické cíle:
6a.1. Boj proti trestné činnosti a terorismu
Cílem je jak zamezit incidentům, tak 
zmírnit jejich možné následky. To 
vyžaduje nové technologie a kapacity 
(i v oblasti boje proti kyberkriminalitě 
a kyberterorismu) zaměřené na podporu 
ochrany zdraví, potravin, vody a životního 
prostředí, které jsou nezbytné pro řádné 
fungování společnosti a hospodářství.
Nové technologie a specializované 
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kapacity pomohou chránit nejdůležitější 
infrastruktury, systémy a služby (včetně 
komunikací, dopravy, zdravotnictví, 
potravin, vody, energetiky, logistického 
a dodavatelského řetězce a životního 
prostředí). To bude zahrnovat analýzu 
a zabezpečení veřejných a soukromých 
propojených nejdůležitějších infrastruktur 
a služeb proti veškerým hrozbám. Rozvoj 
bezpečných občanských společností bude 
podporován i základě dalších témat, jež 
mají zlepšit ochranu občanů.
6a. 2. Ochrana nejdůležitějších 
infrastruktur a zlepšení jejich odolnosti
Nové technologie a specializované 
kapacity pomohou chránit nejdůležitější 
infrastruktury, systémy a služby (včetně 
komunikací, dopravy, zdravotnictví, 
potravin, vody, energetiky, logistického 
a dodavatelského řetězce a životního 
prostředí). To bude zahrnovat analýzu 
a zabezpečení veřejných a soukromých 
propojených nejdůležitějších infrastruktur 
a služeb proti veškerým hrozbám.
6a.3. Zvýšení bezpečnosti na základě 
správy hranic a zajištění námořní 
bezpečnosti
Ke zlepšení ochrany hranic, včetně otázek 
kontroly a dohledu, jsou při současném 
plném využití potenciálu projektu 
EUROSUR zapotřebí rovněž technologie 
a kapacity nutné ke zdokonalení systémů, 
zařízení, nástrojů, procesů a metod 
pro rychlou identifikaci. Tyto technologie 
a kapacity budou vyvíjeny a testovány 
s ohledem na jejich účinnost, dodržování 
právních a etických zásad, přiměřenost, 
společenskou přijatelnost a dodržování 
základních práv. Výzkum podpoří rovněž 
zlepšení integrované správy evropských 
hranic, včetně hlubší spolupráce 
s kandidátskými a možnými 
kandidátskými zeměmi a zeměmi, jichž se 
týká evropská politika sousedství.
Bude řešena celá škála aspektů námořní 
bezpečnosti, která zahrnuje hlediska 
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správy modré hranice a ochranu 
a kontrolu vodní dopravy.
6a.4. Zajištění počítačové bezpečnosti
Počítačová bezpečnost je předpokladem 
pro to, aby lidé, podniky a veřejné služby 
mohli využívat příležitosti, které nabízí 
internet. To vyžaduje zajištění bezpečnosti 
systémů, sítí, přístupových zařízení 
a programového vybavení a služeb, včetně 
tzv. „cloud computing“, při současném 
zohlednění interoperability několika 
technologií. Výzkum zabrání počítačovým 
útokům v řadě různých oblastí 
a jurisdikcí, odhalí a zvládne tyto útoky 
v reálném čase, bude působit proti 
zneužívání počítačových technologií, 
zabrání narušování soukromí a ochrání 
nejdůležitější infrastruktury IKT.
6a.5. Zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím 
a pohromám
Zvýšení odolnosti vyžaduje rozvoj 
specializovaných technologií a kapacit 
na podporu různých druhů operací 
ke zvládání mimořádných situací (např. 
civilní ochrana a hašení požárů, 
znečištění moří, humanitární pomoc, 
civilní obrana, předcházení konfliktům, 
rozvoj zdravotnických informačních 
infrastruktur, záchranná činnost 
a pokrizová stabilizace) a rovněž 
vymáhání práva. Výzkum se bude zabývat 
celým systémem zvládání krizí a odolností 
společnosti a podpoří vytvoření 
evropského útvaru pro reakci 
na mimořádné situace.
Činnost v rámci všech sledovaných oblastí 
se bude zaměřovat také na integraci 
a interoperabilitu systémů a služeb, včetně 
aspektů jako komunikace, distribuovaná 
architektura a lidské faktory. To vyžaduje 
rovněž začlenění civilních a vojenských 
kapacit do řešení úkolů sahajících 
od civilní ochrany, přes humanitární 
pomoc a správu hranic až po udržování 
míru. Mj. bude nutné zajistit technický 
rozvoj v citlivé oblasti technologií dvojího 
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užití, aby byla zaručena interoperabilita 
mezi složkami civilní ochrany 
a vojenskými silami a mezi složkami 
v oblasti civilní ochrany působícími 
po celém světě a také spolehlivost, 
organizační, právní a etické aspekty, 
obchodní záležitosti, ochrana důvěrných 
údajů a integrita informací a možnost 
zpětného vysledování všech operací 
a zpracování.
6a.6. Posílení společenského rozměru 
bezpečnosti a zajištění soukromí 
a svobody na internetu
Jakékoli nové řešení a technologie 
v oblasti bezpečnosti musejí být přijatelné 
pro společnost, být v souladu s právem 
Unie a mezinárodním právem a musejí být 
při zjišťování bezpečnostních hrozeb 
a jejich odstraňování účinné a přiměřené.
Proto je nutné lépe pochopit sociálně-
ekonomické, kulturní a antropologické 
aspekty bezpečnosti, příčiny nejistoty, 
úlohu médií a komunikace a pohled 
občanů na danou problematiku.
Pozornost bude věnována etickým 
problémům a ochraně lidských hodnot 
a základních práv.
Zajištění lidského práva na ochranu 
soukromí v digitální společnosti bude 
vyžadovat rozvoj struktur a technologií 
založených na předem zabudované 
ochraně soukromí již od samotného 
koncipování podoby výrobků a služeb.
Budou vyvinuty technologie, které 
uživatelům umožní kontrolovat jejich 
osobní údaje a jejich použití třetími 
osobami, a také nástroje zaměřené 
na odhalování a zablokování 
nedovoleného obsahu a narušení 
bezpečnosti osobních údajů a na ochranu 
lidských práv na internetu, které zamezí 
tomu, aby bylo chování lidí jednotlivě 
nebo ve skupinách omezeno protiprávním 
vyhledáváním údajů a vytvářením profilů.
6a.7. Podpora vnitřní a vnější 
bezpečnostní politiky Unie
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Vzhledem k tomu, že hranice mezi vnější 
a vnitřní bezpečností je stále nejasnější, 
mohou mít konflikty mimo Evropu 
a jejich důsledky rychlý a přímý dopad 
na bezpečnost Evropy. Rozhraní mezi 
civilními a obrannými činnostmi 
a politikami navíc vyžaduje zvláštní 
pozornost, neboť se zde nabízí velká 
příležitost k využívání součinnosti mezi 
civilní ochranou, hodnocením situace, 
řešením konfliktů a jejich předcházením, 
udržováním míru a pokrizovými 
stabilizačními operacemi. Budou 
podporovány investice do rozvoje 
schopností zvládat krize v případech, kdy 
bylo zjištěno, že se tyto dvě oblasti mohou 
doplňovat, aby se rychle vyplnily mezery 
v těchto schopnostech a zároveň aby 
nedocházelo ke zbytečnému zdvojování, 
vytvářela se součinnost a podporovala 
normalizace.
6a.8. Rozšiřování normalizace 
a interoperability
Ve všech oblastech zájmu bude 
podporována přednormalizační 
a normalizační činnost. Pozornost 
se zaměří na zjištěné nedostatky v oblasti 
normalizace a na příští generaci nástrojů 
a technologií. Činnost v rámci všech 
oblastí úkolů se bude zaměřovat také 
na integraci a interoperabilitu systémů 
a služeb, včetně takových aspektů, jako je 
komunikace. To bude vyžadovat rovněž 
zapojení civilních a vojenských kapacit do 
řešení úkolů sahajících od civilní 
ochrany, přes humanitární pomoc 
a správu hranic až po udržování míru.
Mj. bude nutné zajistit technický rozvoj 
v citlivé oblasti (překlenovacích) 
technologií dvojího užití, aby byla 
zaručena interoperabilita mezi složkami 
civilní ochrany a vojenskými silami a mezi 
složkami v oblasti civilní ochrany 
působícími po celém světě a také 
spolehlivost, organizační, právní a etické 
aspekty, obchodní záležitosti, ochrana 
důvěrných údajů a integrita informací 
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a možnost zpětného vysledování všech 
operací a zpracování.
6a.9. Zvláštní aspekty provádění výzkumu
Jelikož se výzkum zaměří na civilní 
bezpečnost, bude se aktivně usilovat 
o koordinaci s činností Evropské obranné 
agentury (EDA) s cílem prohloubit 
spolupráci s touto agenturou, zejména 
prostřednictvím již vytvořeného 
evropského rámce spolupráce, jelikož 
je známo, že existují oblasti technologií 
dvojího užití, které jsou důležité pro civilní 
i vojenské použití. Rovněž budou dále 
posíleny mechanismy koordinace 
s příslušnými agenturami Unie, jako je 
například FRONTEX, EMSA a Europol, 
s cílem zlepšit koordinaci programů 
a politik Unie v oblasti vnitřní i vnější 
bezpečnosti a jiných iniciativ Unie.
S ohledem na specifický charakter oblasti 
bezpečnosti budou zavedena zvláštní 
opatření, pokud jde o plánování programů 
a řádnou správu, včetně ujednání 
s výborem uvedeným v článku 9 tohoto 
rozhodnutí. Budou chráněny utajované či 
jiné citlivé informace související 
s bezpečností, přičemž v pracovních 
programech mohou být stanoveny zvláštní 
požadavky a kritéria pro mezinárodní 
spolupráci. To se bude odrážet rovněž 
v plánování programů a v opatřeních 
týkajících se správy v oblasti bezpečných 
společností (včetně aspektů projednávání 
ve výborech).

Or. en

Odůvodnění

Výzkum v oblasti bezepčnosti prováděný jako součást sedmého rámcového programu je 
samostatná oblast, v níž bylo dosaženo vynikajících výsledků, které byly velmi úspěšně 
využity. Tento program si mezitím zajistil jednu z nejvyšších účastí malých a středních 
podniků, nabízí aplikace a řešení orientovaná na trh a poskytuje přibližně 50 % veškerých 
prostředků určených na výzkum v oblasti veřejné bezpečnosti na úrovni EU i členských států.
Lisabonská smlouva navíc Unii poskytla v oblasti bezpečnosti další pravomoce. S tím spojené 
nové úkoly by se měly podporovat prostřednictvím vhodného výzkumného tématu v oblasti 
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bezečnosti, které by bylo součástí programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 975
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Zvýšení bezpečnosti občanů – boj proti 
trestné činnosti a terorismu
Cílem je jak zamezit incidentům, tak 
zmírnit jejich možné následky. To 
vyžaduje nové technologie a kapacity 
(i v oblasti boje proti kyberkriminalitě 
a kyberterorismu) zaměřené na podporu 
ochrany zdraví, potravin, vody a životního 
prostředí, které jsou nezbytné pro řádné 
fungování společnosti a hospodářství. To 
bude zahrnovat analýzu a zabezpečení 
veřejných a soukromých propojených 
nejdůležitějších infrastruktur a služeb 
proti jakýmkoli hrozbám. Rozvoj 
bezpečných občanských společností bude 
podporován na základě dalších témat, jež 
mají zlepšit ochranu občanů.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění věty “Nové technologie ... a životní prostředí", která není v souladu s úkoly v této
oblasti. Tato věta je kromě toho již uvedena v bodě 6a.2. Cílem je zabránit této duplicitě.

Pozměňovací návrh 976
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím 



AM\909647CS.doc 161/167 PE492.826v02-00

CS

a pohromám
Zvýšení odolnosti vyžaduje rozvoj 
specializovaných technologií a kapacit 
na podporu různých druhů operací
ke zvládání mimořádných situací (např. 
civilní ochrana a hašení požárů, 
znečištění moří, humanitární pomoc, 
civilní obrana, rozvoj zdravotnických 
informačních infrastruktur, záchranná 
činnost) a rovněž vymáhání práva.
Výzkum bude zahrnovat celý systém 
zvládání krizí a odolnost společnosti 
a podpoří vytvoření evropského útvaru 
pro reakci na mimořádné situace.

Or. en

Odůvodnění

Předcházení konfliktům a pokrizová stabilizace jsou již uvedeny v bodě 6a.7 Podpora vnitřní 
a vnější bezpečnostní politiky Unie. Uvedení stejného obsahu ve dvou různých bodech by 
mohlo působit zmatečně.

Pozměňovací návrh 977
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 3 – bod 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6c. Podpora vnitřní a vnější bezpečnostní 
politiky Unie
Vzhledem k tomu, že hranice mezi vnější 
a vnitřní bezpečností je stále nejasnější, 
mohou mít konflikty mimo Evropu 
a jejich důsledky rychlý a přímý dopad 
na bezpečnost Evropy. Rozhraní mezi 
civilními a obrannými činnostmi 
a politikami navíc vyžaduje zvláštní 
pozornost, neboť se zde nabízí velká 
příležitost k využívání součinnosti mezi 
civilní ochranou, hodnocením situace, 
řešením konfliktů a jejich předcházením, 
udržováním míru a pokrizovými 
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stabilizačními operacemi. Budou 
podporovány investice do rozvoje 
schopností zvládat konflikty v případech, 
kdy bylo zjištěno, že se tyto dvě oblasti 
mohou doplňovat, aby se rychle vyplnily 
mezery v těchto schopnostech a zároveň 
aby nedocházelo ke zbytečnému 
zdvojování, vytvářela se součinnost 
a podporovala normalizace.

Or. en

Odůvodnění

Předcházení konfliktům a pokrizová stabilizace jsou již uvedeny v bodě „6a.7 – Podpora 
vnitřní a vnější bezpečnostní politiky Unie“. Uvedení stejného obsahu ve dvou různých 
bodech by mohlo působit zmatečně. Zvládání krizí je již uvedeno v bodě “6a.5. Zvýšení 
odolnosti Evropy vůči krizím a pohromám” a nemělo by se již uvádět zde.

Pozměňovací návrh 978
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část IV – bod 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vedoucí postavení v průmyslu 2. Vedoucí postavení v oblasti průmyslu 
a služeb

Or. ro

Pozměňovací návrh 979
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část IV – bod 3.3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.3. Bezpečná, čistá a účinná energie 3.3. Energetická účinnost a bezpečná, 
čistá a účinná energie

Or. ro
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Pozměňovací návrh 980
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 4 – bod 3 – bod 3.3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

JRC se zaměří na cíle „20-20-20“ v oblasti 
klimatu a energetiky a na přechod Unie 
ke konkurenceschopné nízkouhlíkové 
ekonomice do roku 2050 s výzkumem 
týkajícím se těchto technologických
a sociálně-ekonomických aspektů:

JRC se zaměří na cíle „20-20-20“ v oblasti 
klimatu a energetiky a na přechod Unie 
ke konkurenceschopné nízkouhlíkové 
ekonomice s výzkumem týkajícím se 
těchto technických a sociálně-
ekonomických aspektů:

Or. it

Odůvodnění

Již dle svého názvu je program Horizont v souladu s celou Strategií 2020 a iniciativou „20-
20-20“ omezen rokem 2020. Spíše než odkazovat na scénáře, které by mohly nastat v dalších
desetiletích, bychom se měli soustředit se na cíle stanovené pro rok 2020.

Pozměňovací návrh 981
Niki Tzavela

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 4 – bod 3 – bod 3.3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zabezpečení dodávek energie, zejména 
pokud jde o vazby a vzájemnou závislost 
s ohledem na mimoevropské dodávky 
energie a přenosové soustavy; zmapování 
domácích primárních a externích zdrojů 
energie a infrastruktur, na nichž je Evropa 
závislá;

a) zabezpečení dodávek energie a jejich 
různorodost, zejména pokud jde o vazby 
a vzájemnou závislost s ohledem 
na mimoevropské dodávky energie 
a přenosové soustavy; zmapování 
domácích primárních a externích zdrojů 
energie a infrastruktur, na nichž je Evropa 
závislá;

Or. en

Odůvodnění

Zatímco se JRC zaměřuje především na opatření spojená se „zabezpečením dodávek energie“ 
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v rámci EU, pozornost v rámci výzkumu by se měla věnovat také na „různorodost“ 
zásobovacích a tranzitních tras.

Pozměňovací návrh 982
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 4 – bod 3 – bod 3.6 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) zlepšení schopnosti Unie snižovat 
rizika pohrom a zvládat přírodní 
a člověkem způsobené pohromy, zejména 
rozvojem globálních informačních systémů 
včasného varování a řízení rizik 
vztahujících se na více nebezpečí 
s využitím technologií dálkového 
průzkumu Země;

h) zlepšení schopnosti Unie snižovat rizika 
pohrom a zvládat přírodní a člověkem 
způsobené pohromy, zejména rozvojem 
zkušebních zařízení a globálních 
informačních systémů včasného varování 
a řízení rizik vztahujících se na více 
nebezpečí s využitím technologií 
dálkového průzkumu Země;

Or. de

Odůvodnění

Zvládání přírodních pohrom a katastrof způsobených člověkem vyžaduje nejen dálkový 
průzkum a system varování, ale take praktickou pomoc v případě katastrof – speciální 
zkušební zařízení, která by umožnila se na katastrofy, např. rozsáhlé povodně, připravit, 
a která jsou proto z hlediska ochrany společnosti stejně důležité.

Pozměňovací návrh 983
Markus Pieper

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – oddíl 4 – bod 3 – bod 3.6 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) vypracování demonstračních 
a pilotních zařízení k simulaci katastrof, 
která by zmírnila riziko jejich výskytu 
a zlepšila jejich zvládání na místní úrovni, 
zejména s ohledem na ochranu před 
povodněmi.
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Or. de

Odůvodnění

Zvládání přírodních pohrom a katastrof způsobených člověkem vyžaduje nejen dálkový 
průzkum a system varování, ale take praktickou pomoc v případě katastrof – speciální 
zkušební zařízení, která by umožnila se na katastrofy, např. rozsáhlé povodně, připravit, 
a která jsou proto z hlediska ochrany společnosti stejně důležité.

Pozměňovací návrh 984
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 2 – část 1 – odst. 1 – bod 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Patentové přihlášky v oblasti budoucích a 
vznikajících technologií

– Patentové přihlášky a žádosti o uznání 
užitných vzorů v oblasti budoucích a 
vznikajících technologií

Or. en

Odůvodnění

Pro úplnost.

Pozměňovací návrh 985
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 2 – část 1 – odst. 1 – bod 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Meziodvětvový a přeshraniční pohyb 
výzkumných pracovníků včetně 
doktorandů

– Meziodvětvový a přeshraniční pohyb 
výzkumných pracovníků včetně 
doktorandů a počet publikací 
ve specializovaných vědeckých časopisech 
a projekty v oblasti vědy a výzkumu 
a v oblasti inovací inspirované tímto 
pohybem

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné zpřístupnit skutečné výsledky této činnosti, jinak může zůstat jen u pohybu těchto 
osob.

Pozměňovací návrh 986
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 2 – část 1 – odst. 1 – bod 4 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Výzkumné infrastruktury, které jsou díky 
podpoře ze strany Unie zpřístupněny všem 
výzkumným pracovníkům v Evropě 
i mimo ni

– Výzkumné infrastruktury vytvořené 
v celé Evropě, které jsou díky podpoře 
ze strany Unie zpřístupněny všem 
výzkumným pracovníkům v Evropě 
i mimo ni

Or. en

Pozměňovací návrh 987
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutí
Příloha 2 – část 2 – odst. 1 – bod 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Počet přijatých patentových přihlášek 
v oblasti různých základních 
a průmyslových technologií

– Počet přijatých patentových přihlášek 
a žádosti o uznání užitných vzorů v oblasti 
různých základních a průmyslových 
technologií

Or. en

Odůvodnění

Pro úplnost.

Pozměňovací návrh 988
Vladko Todorov Panayotov
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Návrh rozhodnutí
Příloha 2 – část 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Patentové přihlášky v oblasti různých 
společenských výzev

– Patentové přihlášky a žádosti o uznání 
užitných vzorů v oblasti různých 
společenských výzev

Or. en

Odůvodnění

Pro úplnost.


