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Vysvětlivky

*  Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení Horizontu 2020 –
rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2011)0811),

– s ohledem na čl. 182 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7–0509/2011),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
zahraniční věci, Rozpočtového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro zemědělství 
a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro právní záležitosti (A7–
0000/2012),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 
změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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Pozměňovací návrh 1
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Cílem Unie je posílit svou vědeckou a 
technologickou základnu realizací 
Evropského výzkumného prostoru (dále 
jen „EVP“), v němž se volně pohybují 
výzkumní pracovníci, vědecké znalosti a 
technologie, a podporou větší 
konkurenceschopnosti Unie, mimo jiné 
v oblasti průmyslu. V rámci sledování 
těchto cílů by Unie měla provádět činnosti 
v oblasti výzkumu, technologického 
rozvoje a demonstrací, podporovat 
mezinárodní spolupráci, šířit a 
optimalizovat výsledky a podněcovat 
odbornou přípravu a mobilitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Je třeba podpořit širší zapojení, aby 
se využil fond evropských talentů a 
optimalizoval se hospodářský a sociální 
dopad výzkumu, tedy něco, co by mělo 
přispět k překlenutí propasti v oblasti 
výzkumu a v inovací v Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Každá část by měla doplňovat ostatní 
části zvláštního programu a být prováděna 
soudržně s těmito částmi.

(4) Každá část by měla doplňovat ostatní 
části zvláštního programu a být prováděna 
soudržně s těmito částmi. Strategická 
koordinace výzkumu a inovací napříč 
všemi třemi hlavními prioritami každé 
tematické oblasti (např. zdraví) by měla 
řešit roztříštěnost, zlepšit využívání 
technologických a infrastrukturních 
zdrojů, včetně sdílení údajů, aby se 
urychlilo dosažení cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) K zabezpečení dlouhodobé 
konkurenceschopnosti a blaha Evropy je 
naprosto nezbytné posílit a rozšířit 
excelenci vědecké základny Unie a zajistit 
výzkum a talenty světové úrovně. Část I 
„Vynikající věda“ by měla podpořit 
činnosti Evropské rady pro výzkum v 
oblasti hraničního výzkumu, budoucí 
a vznikající technologie, akce „Marie 
Curie“ a evropské výzkumné 
infrastruktury. Tyto činnosti by se měly 
zaměřit na rozvíjení schopností v 
dlouhodobém horizontu, důsledně se 
zaměřovat na novou generaci vědy, 
systémů a výzkumných pracovníků 
a poskytovat podporu objevujícím se 
talentům z celé Unie a z přidružených 
zemí. Činnosti Unie na podporu vynikající 
vědy by měly pomoci upevnit Evropský 
výzkumný prostor a zajistit větší 
konkurenceschopnost a přitažlivost 
systému vědy v Unii v celosvětovém 
měřítku.

(5) K zabezpečení dlouhodobé 
konkurenceschopnosti a blaha Evropy je 
naprosto nezbytné posílit a rozšířit 
excelenci vědecké základny Unie a zajistit 
výzkum a talenty světové úrovně. Část I 
„Vynikající věda“ by měla podpořit 
činnosti Evropské rady pro výzkum v 
oblasti hraničního výzkumu, budoucí 
a vznikající technologie, akce „Marie 
Curie-Skłodowská“ a evropské výzkumné 
infrastruktury. Tyto činnosti by se měly 
zaměřit na rozvíjení schopností v 
dlouhodobém horizontu, důsledně se 
zaměřovat na novou generaci vědy, 
systémů a výzkumných pracovníků 
a poskytovat podporu objevujícím se 
talentům z celé Unie a z přidružených 
zemí. Činnosti Unie na podporu vynikající 
vědy by měly pomoci upevnit Evropský 
výzkumný prostor a zajistit větší 
konkurenceschopnost a přitažlivost 
systému vědy v Unii v celosvětovém 
měřítku.
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Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh: všude v celém textu, kde je uvedeno „Marie Curie“, by se 
mělo namísto toho uvádět „Marie Curie-Skłodowská“.

Pozměňovací návrh 5
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zachování a zlepšení 
vedoucího postavení Unie v průmyslu je 
naléhavě nutné podněcovat investice 
soukromého sektoru do výzkumu, vývoje a 
inovací, podporovat výzkum a inovace na 
základě programu iniciovaného podniky a 
urychlit vývoj nových technologií, na nichž 
budou založeny budoucí podniky a 
hospodářský růst. Část II „Vedoucí 
postavení v průmyslu“ by měla podporovat 
investice do vynikajícího výzkumu a 
inovací v oblasti klíčových základních 
technologií a ostatních průmyslových 
technologií, usnadnit přístup inovativních 
podniků a projektů k rizikovému 
financování a zajistit širokou podporu Unie 
pro inovace v malých a středních 
podnicích.

(8) V zájmu zachování a zlepšení 
vedoucího postavení Unie v průmyslu je 
naléhavě nutné podněcovat investice 
soukromého sektoru do výzkumu, vývoje a 
inovací, podporovat výzkum a inovace na 
základě programu iniciovaného podniky a 
urychlit vývoj nových technologií, na nichž 
budou založeny budoucí podniky a 
hospodářský růst. Část II „Vedoucí 
postavení v průmyslu“ by měla podporovat 
investice do vynikajícího výzkumu a 
inovací v oblasti klíčových základních 
technologií a ostatních průmyslových 
technologií, usnadnit přístup inovativních 
podniků a projektů k rizikovému 
financování a zajistit širokou podporu Unie 
pro inovace v malých a středních 
podnicích. Činnosti by měly zahrnovat 
celou škálu výzkumu a inovací s důrazem 
na činnosti související s inovacemi, jako 
jsou pilotní projekty, demonstrace, 
zkušební zařízení a podpora veřejných 
zakázek, prenormativní výzkum a 
normalizace a zavádění inovací na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Do části II „Vedoucí postavení 
v průmyslu“ je nutno jako soudržný prvek 
zařadit vesmírný výzkum a inovace, které 
spadají do sdílené pravomoci Unie, v 
zájmu zajištění co nejvyššího vědeckého, 
hospodářského a společenského dopadu a 
účinného a nákladově efektivního 
provádění.

(9) Do části II „Vedoucí postavení 
v průmyslu“ je nutno jako soudržný prvek 
zařadit vesmírný výzkum a inovace, včetně 
družicového pozorování, družicové 
navigace a družicových telekomunikací, 
infrastruktury (pozemní a vesmírné), 
služeb a aplikací, které spadají do sdílené 
pravomoci Unie, v zájmu zajištění co 
nejvyššího vědeckého, hospodářského a 
společenského dopadu a účinného a 
nákladově efektivního provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Jako nedílná součást programu 
Horizont 2020 by Společné výzkumné 
středisko mělo i nadále poskytovat 
nezávislou vědeckou a technickou podporu 
iniciovanou zákazníky pro stanovení, 
tvorbu, provádění a sledování politik Unie. 
K naplnění svého poslání by Společné 
výzkumné středisko mělo provádět 
výzkum nejvyšší kvality. Při provádění 
přímých akcí v souladu se svým posláním 
by Společné výzkumné středisko mělo 
klást zvláštní důraz na oblasti, které mají 
pro Unii klíčový význam, a to inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění, 
bezpečnost a občanství a globální Evropu.

(12) Jako nedílná součást programu 
Horizont 2020 by Společné výzkumné 
středisko mělo i nadále poskytovat 
nezávislou vědeckou a technickou podporu 
iniciovanou zákazníky pro stanovení, 
tvorbu, provádění a sledování politik Unie. 
Společné výzkumné středisko by rovněž 
mělo nejnovějšími výsledky výzkumu, 
vývoje a inovací pomáhat při rozhodování 
na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni. K naplnění svého poslání by 
Společné výzkumné středisko mělo 
provádět výzkum nejvyšší kvality. Při 
provádění přímých akcí v souladu se svým 
posláním by Společné výzkumné středisko 
mělo klást zvláštní důraz na oblasti, které 
mají pro Unii klíčový význam, a to 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, bezpečnost a občanství a 
globální Evropu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Program Horizont 2020, jehož 
hlavní hnací silou je excelence, by měl 
pomocí cesty k excelenci dosáhnout větší 
součinnosti, doplňkovosti a 
interoperability se strukturálními fondy, 
jejichž hlavní hnací silou je budování 
kapacit a inteligentní specializace za 
předpokladu, že v obou směrech vzniknou 
mosty spojující oba programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Evropské místní a regionální orgány 
hrají důležitou roli při provádění 
Evropského výzkumného prostoru a 
zajišťování účinné koordinace finančních 
nástrojů Unie, zejména v posílení vazeb 
mezi programem Horizont 2020 a 
strukturálními fondy, přičemž využívají 
regionální inovační strategie založené na 
inteligentní specializaci. Regiony hrají 
rovněž klíčovou úlohu v šíření a 
provádění výsledků programu Horizont 
2020 a v nabízení doplňkových nástrojů 
financování, včetně zadávání veřejných 
zakázek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posílení dovedností, odborné přípravy a 
profesního rozvoje prostřednictvím akcí 
Marie Curie-Skłodowské (akce „Marie 
Curie“);

c) posílení dovedností, odborné přípravy a 
profesního rozvoje prostřednictvím akcí 
Marie Curie-Skłodowské;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) šíření excelence a širší zapojení.

Or. en

Odůvodnění

Excelence by měla být plně využita k posílení součinnosti mezi programem Horizont 2020 a 
strukturálními fondy.

Pozměňovací návrh 12
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podpora inovativních a bezpečných
evropských společností podporujících 
začlenění v kontextu nebývalých 
transformací a rostoucí vzájemné globální 
závislosti.

f) podpora inovativních a přemýšlivých
evropských společností podporujících 
začlenění v kontextu nebývalých 
transformací a rostoucí vzájemné globální 
závislosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) ochrana svobody a bezpečnosti Evropy 
a jejích občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zvláštní program bude ve vztahu k 
výsledkům a dopadům posouzen na 
základě výkonnostních ukazatelů, které 
případně zahrnují publikace ve vlivných 
odborných časopisech, pohyb výzkumných 
pracovníků, dostupnost výzkumných 
infrastruktur, investice mobilizované 
prostřednictvím dluhového financování a 
rizikového kapitálu, malé a střední podniky 
zavádějící inovace, jež jsou nové pro 
společnost nebo trh, odkazy na příslušné 
výzkumné činnosti v politických 
dokumentech a výskyt konkrétních dopadů 
na politiku.

5. Zvláštní program bude ve vztahu k 
výsledkům a dopadům posouzen na 
základě obecných a konkrétních 
výkonnostních ukazatelů, které případně 
zahrnují publikace ve vlivných odborných 
časopisech, pohyb výzkumných 
pracovníků, dostupnost výzkumných 
infrastruktur, investice mobilizované 
prostřednictvím dluhového financování a 
rizikového kapitálu, malé a střední podniky 
zavádějící inovace, jež jsou nové pro 
společnost nebo trh, odkazy na příslušné 
výzkumné činnosti v politických 
dokumentech a výskyt konkrétních dopadů 
na politiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Další podrobnosti o klíčových 
výkonnostních ukazatelích, které 
odpovídají specifickým cílům stanoveným 

Další podrobnosti o klíčových 
výkonnostních ukazatelích, které 
odpovídají specifickým cílům stanoveným 
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v odst. 1 až 4 tohoto článku, jsou uvedeny 
v příloze II.

v odst. 1 až 4 tohoto článku, jsou uvedeny 
v příloze II. Výkonnostní ukazatele pro 
posuzování pokroku na základě obecných 
cílů programu Horizont 2020 jsou 
stanoveny v příloze I nařízení (EU) č. 
XX/XX [Horizont 2020].

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částka uvedená v odstavci 1 je 
rozdělena mezi čtyři části uvedené v čl. 2 
odst. 2 tohoto rozhodnutí v souladu s čl. 6 
odst. 2 nařízení (EU) č. XX/2012 
[Horizont 2020]. Orientační rozdělení 
rozpočtových prostředků pro jednotlivé 
specifické cíle uvedené v článku 3 tohoto 
rozhodnutí a maximální celková částka 
příspěvku na akce Společného 
výzkumného střediska jsou uvedeny v 
příloze II nařízení (EU) č. XX/2012 
[Horizont 2020].

2. Částka uvedená v odstavci 1 je 
rozdělena mezi čtyři části uvedené v čl. 2 
odst. 2 tohoto rozhodnutí v souladu s čl. 6 
odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. XX/2012 
[Horizont 2020]. Orientační rozdělení 
rozpočtových prostředků pro jednotlivé 
specifické cíle uvedené v článku 3 tohoto 
rozhodnutí a maximální celková částka 
příspěvku na akce Společného 
výzkumného střediska jsou uvedeny v 
příloze II nařízení (EU) č. XX/2012 
[Horizont 2020].

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme společné nebo zvláštní 
pracovní programy pro provádění částí I, II 
a III tohoto zvláštního programu 
uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a), b) a c) s 
výjimkou provádění akcí v rámci 
specifického cíle „posílení evropské 
vědecké základny v oblasti hraničního 
výzkumu“. Tyto prováděcí akty se 

2. Komise přijme společné nebo zvláštní 
pracovní programy pro provádění částí I, II 
a III tohoto zvláštního programu 
uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a), b) a c) s 
výjimkou provádění akcí v rámci 
specifického cíle „posílení evropské 
vědecké základny v oblasti hraničního 
výzkumu“. Tyto prováděcí akty se 
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přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 9 odst. 2.

přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 9 odst. 2. Bude potřeba 
účinná koordinace mezi třemi hlavními 
prioritami programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Bude zavedena koordinace 
strategického výzkumu a inovací opírající 
se o tematické poradní vědecké sbory. To 
přispěje k vymezení výzkumných a 
inovačních programů na základě 
nejlepšího možného vedení a poskytne 
podnět a nástroje potřebné k podpoře 
vzájemného působení a součinnosti 
v širším měřítku. Koordinace bude řešit 
roztříštěnost a zlepší využívání 
technologických a infrastrukturních 
zdrojů v celém výzkumném společenství 
v souvislosti s každou tematickou oblastí. 
Strategické kroky a vědecká koordinace 
zajistí politice od samého počátku odborný 
přínos, a podpoří inovace a 
konkurenceschopnost, neboť umožní 
pochopení složitosti inovačního cyklu a 
podpoří přeshraniční účast většího počtu 
výzkumných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pracovní programy pro provádění částí I, 
II a III uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a), 

6. Pracovní programy pro provádění částí I, 
II a III uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a), 
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b) a c) stanoví sledované cíle, očekávané 
výsledky, způsob provádění a celkovou 
částku, včetně případně orientačních údajů 
ohledně výše výdajů souvisejících s oblastí 
klimatu. Pracovní programy obsahují 
rovněž popis akcí, které mají být 
financovány, údaj o částce přidělené na 
každou akci, orientační harmonogram 
provádění a víceletý přístup a strategické 
směry pro další roky provádění. Pracovní 
programy zahrnují jednotlivé priority, 
základní hodnotící kritéria a maximální 
míru spolufinancování grantů. Umožňují 
přístupy zdola nahoru, které se cíli zabývají 
inovativními způsoby.

b) a c) stanoví sledované cíle, očekávané 
výsledky, způsob provádění a celkovou 
částku, včetně případně orientačních údajů 
ohledně výše výdajů souvisejících s oblastí 
klimatu. Pracovní programy obsahují 
rovněž popis akcí, které mají být 
financovány, údaj o částce přidělené na 
každou akci, orientační harmonogram 
provádění a víceletý přístup a strategické 
směry pro další roky provádění. Pracovní 
programy zahrnují jednotlivé priority, 
základní hodnotící kritéria a maximální 
míru spolufinancování grantů. Ve všech 
třech prioritách umožňují přístupy zdola 
nahoru, které se cíli zabývají inovativními 
způsoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pracovní programy zahrnují rovněž 
vyvážený počet malých (cílených), 
středních a velkých (sjednocujících) 
projektů. Projekty menších rozměrů 
nepředstavují pouze účinný způsob 
podpory zapojení malých a středních 
podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řádné řízení projektu bude oceněno 
v analýze výkonnosti zaměstnanců Komise 
a agentur.
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Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění 
obecného přístupu k inovacím, který není 
omezen pouze na vývoj nových výrobků a 
služeb na základě průlomových vědeckých 
a technologických objevů, nýbrž který 
zahrnuje rovněž aspekty, jako je využívání 
stávajících technologií v nových 
aplikacích, trvalé zlepšování, 
netechnologické a sociální inovace. Pouze 
ucelený přístup k inovacím může vyřešit 
společenské výzvy a současně vést k 
vzniku nových konkurenceschopných 
podniků a výrobních odvětví.

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění 
obecného přístupu k inovacím, který není 
omezen pouze na vývoj nových výrobků a 
služeb na základě průlomových vědeckých 
a technologických objevů, nýbrž který 
zahrnuje rovněž aspekty, jako je využívání 
stávajících technologií v nových 
aplikacích, trvalé zlepšování, 
netechnologické, sociální, kulturní a 
institucionální inovace. Inovace v oblasti 
služeb budou rovněž podporovány, a to 
investicemi do víceoborových kompetencí 
a vytvářením schopností, znalostí a 
hodnot na základě řešení v oblasti služeb 
a nehmotného obsahu. Pouze ucelený 
přístup k inovacím může vyřešit 
společenské výzvy a současně vést k 
vzniku nových konkurenceschopných 
podniků a výrobních odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zejména v případě společenských výzev a 
základních a průmyslových technologií se 
bude zvláštní důraz klást na podpůrné
činnosti, které se uskutečňují blízko 
konečných uživatelů a trhu, jako jsou 
demonstrace, pilotní projekty nebo ověření 
koncepce. To bude případně zahrnovat 
rovněž činnosti na podporu sociálních 

Zejména v případě společenských výzev a 
základních a průmyslových technologií se 
bude zvláštní důraz klást na podpůrné 
činnosti, které se uskutečňují blízko 
konečných uživatelů a trhu, jako jsou 
demonstrace, pilotní projekty nebo ověření 
koncepce. To bude případně zahrnovat 
rovněž činnosti na podporu sociálních 
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inovací a podporu přístupů na straně 
poptávky, jako jsou veřejné zakázky v 
přednormalizační nebo předkomerční fázi, 
pořizování inovativních řešení, 
normalizace a jiná opatření zaměřená na 
uživatele s cílem pomoci urychlit zavádění 
a šíření inovativních výrobků a služeb na 
trhu. Mimoto bude v rámci každé výzvy a 
technologie existovat dostatečný prostor 
pro přístupy zdola nahoru a otevřené, 
snadné a rychlé programy, které nejlepším 
evropským výzkumným pracovníkům, 
podnikatelům a podnikům umožní 
předložit průlomová řešení podle jejich 
výběru.

inovací, inovací v oblasti služeb a podporu 
přístupů na straně poptávky, jako jsou 
veřejné zakázky v přednormalizační nebo 
předkomerční fázi, pořizování inovativních 
řešení, normalizace a jiná opatření 
zaměřená na uživatele s cílem pomoci 
urychlit zavádění a šíření inovativních 
výrobků a služeb na trhu. Mimoto bude v 
rámci každé výzvy a technologie existovat 
dostatečný prostor pro přístupy zdola 
nahoru a otevřené, snadné a rychlé 
programy, které nejlepším evropským 
výzkumným pracovníkům, podnikatelům a 
podnikům umožní předložit průlomová 
řešení podle jejich výběru.

V rámci společenských výzev by měl být 
uplatňován přístup založený na výzvách, 
v němž jsou základní věda, aplikovaný 
výzkum, přenos znalostí a inovace stejně 
důležitými a vzájemně propojenými prvky. 
Aby byla zajištěna odpovídající rovnováha 
mezi výzkumem, vývojem a inovacemi, 
které jsou založeny na konsenzu, a těmi, 
kde je více rozporů, mělo by se alespoň 
15 % rozpočtu na společenské výzvy řídit 
logikou postupu zdola nahoru s 
otevřenými výzvami (bez předem 
stanovených témat výzev). Dále je potřeba 
dosáhnout správné rovnováhy v rámci 
společenských výzev a základních 
průmyslových technologií mezi menšími a 
většími projekty a brát při tom ohled na 
strukturu odvětví, druh činnosti, 
technologie a výzkumné prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné stanovování priorit během 
provádění programu Horizont 2020 bude 

Podrobné stanovování priorit během 
provádění programu Horizont 2020 bude 
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znamenat strategický přístup k 
programování výzkumu a využívání 
způsobů řízení, jež jsou úzce sladěny s 
politickým vývojem, přesto však překračují 
hranice tradičních odvětvových politik. To 
bude založeno na řádných důkazech, 
analýze a prognóze, přičemž se pokrok 
bude měřit na základě náležitého souboru 
výkonnostních ukazatelů. Tento průřezový 
přístup k programování a řízení umožní 
účinnou koordinaci mezi všemi 
specifickými cíli programu Horizont 2020 
a vyřešení průřezových výzev, jako je 
například udržitelnost, změna klimatu nebo 
vědy o moři a mořské technologie.

znamenat strategický přístup k 
programování výzkumu a využívání 
způsobů řízení, jež jsou úzce sladěny s 
politickým vývojem, přesto však překračují 
hranice tradičních odvětvových politik. Pro 
zlepšení řídicí struktury je nezbytné 
prokázat, do jaké míry se zúčastněné 
strany a zástupci občanské společnosti 
podílejí na procesech zdola nahoru, 
pracovních programech a rozhodování.
To bude založeno na řádných důkazech, 
analýze a prognóze, přičemž se pokrok 
bude měřit na základě náležitého souboru 
výkonnostních ukazatelů. Tento průřezový 
přístup k programování a řízení umožní 
účinnou koordinaci mezi všemi 
specifickými cíli programu Horizont 2020 
a vyřešení průřezových výzev, jako je 
například udržitelnost, změna klimatu nebo 
vědy o moři a mořské technologie.
Program Horizont 2020 bude zaměřen na 
činnosti, při nichž zásah na úrovni Unie 
přináší větší přidanou hodnotu než zásah 
na vnitrostátní nebo regionální úrovni, a 
to díky vytváření úspor z rozsahu a 
kritického množství, snižování 
roztříštěnosti a zajištění šíření výsledků po 
celé Unii. Tyto činnosti představují 
většinou nadnárodní, předkonkurenční 
projekty založené na spolupráci a zahrnují 
většinu celkového spojeného rozpočtu na 
prioritu „společenské výzvy“ a konkrétní 
cíl „vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovování priorit bude stejně tak 
založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně 

Stanovování priorit bude stejně tak 
založeno na široké škále vstupních 
informací a doporučení. To bude případně 
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zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí a 
vědomostí v dotyčných oblastech a musí v 
nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti.

zahrnovat skupiny nezávislých odborníků 
zřízené výhradně za účelem vydávání 
doporučení k provádění programu 
Horizont 2020 nebo jeho specifických cílů. 
Tyto odborné skupiny musí vykazovat 
náležitou úroveň odborných znalostí a 
vědomostí v dotyčných oblastech a musí v 
nich být zastoupeny různé obory, včetně 
zapojení průmyslu a občanské společnosti.

Mezioborová a nadoborová povaha 
společenských výzev vyžaduje vytvoření 
účelových strategických poradních sborů. 
Tyto sbory se budou skládat 
z nejuznávanějších zástupců příslušných 
zúčastněných stran z akademického 
prostředí, průmyslu, z oblasti koncových 
uživatelů a občanské společnosti 
s příslušnou odborností, čímž bude 
zajištěna rozmanitost všech dotčených 
odvětví a oblastí výzkumu. Sbory budou 
zajišťovat vstupy a poradenství pro 
Komisi, které se bude týkat celkové 
strategie v oblasti dané společenské výzvy, 
vypracování jejích pracovních programů 
a oblastí a kritérií pro výzvy k předkládání 
návrhů, přičemž využijí vstupy, jež nabízí 
příslušné struktury, jako jsou evropské 
technologické platformy, evropské 
vědecké organizace, iniciativy společného 
plánování a evropská inovační 
partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovování priorit lze vzít v úvahu 
rovněž strategické výzkumné programy 
evropských technologických platforem 
nebo vstupy evropských inovačních 
partnerství. Ke stanovování priorit a k 

Při stanovování priorit lze vzít v úvahu 
rovněž strategické výzkumné programy 
evropských technologických platforem 
nebo vstupy evropských inovačních 
partnerství a stěžejní iniciativy FEST. Ke 
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provádění případně přispějí rovněž 
partnerství v rámci veřejného sektoru a 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru podporovaná programem 
Horizont 2020 v souladu s ustanoveními 
obsaženými v programu Horizont 2020. 
Základem procesu stanovování priorit 
budou rovněž pravidelné kontakty s 
konečnými uživateli, občany a 
organizacemi občanské společnosti, a to 
pomocí náležitých metod, jako jsou 
konsenzuální konference, hodnocení 
technologické účasti nebo přímé zapojení 
do výzkumných a inovačních procesů.

stanovování priorit a k provádění případně 
přispějí rovněž partnerství v rámci 
veřejného sektoru a partnerství veřejného a 
soukromého sektoru podporovaná 
programem Horizont 2020 v souladu s 
ustanoveními obsaženými v programu 
Horizont 2020. Základem procesu 
stanovování priorit budou rovněž 
pravidelné kontakty s konečnými uživateli, 
občany a organizacemi občanské 
společnosti, a to pomocí náležitých metod, 
jako jsou konsenzuální konference, 
hodnocení technologické účasti nebo přímé 
zapojení do výzkumných a inovačních 
procesů.

Or. en

Odůvodnění

Zkratkou FEST jsou míněny „budoucí a vznikající věda a technologie“ – viz horizontální 
pozměňovací návrh v příloze I – oddílu 1 – bodě 2 – návětí.

Pozměňovací návrh 27
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat 
specializovaná opatření stanovená ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Tento integrovaný přístup má 
podle očekávání vést k tomu, že do malých 
a středních podniků poplyne přibližně 15 
% jejich celkových společných rozpočtů.

V souladu s článkem 18 
programu Horizont 2020 se ve specifickém 
cíli „vedoucí postavení v základních a 
průmyslových technologiích“ a v části III 
„Společenské výzvy“ budou používat 
specializovaná opatření stanovená ve 
specifickém cíli „inovace v MSP“ 
(specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky). Tento integrovaný přístup má 
podle očekávání vést k tomu, že do malých 
a středních podniků poplyne nejméně 15 % 
jejich celkových společných rozpočtů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu a 
inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací (včetně prostřednictvím 
otevřeného přístupu k výsledkům 
výzkumu) a činnosti v oblasti komunikace 
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž o 
zvýšení informovanosti veřejnosti o 
významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.

Hlavní přidanou hodnotou výzkumu a 
inovací financovaných na úrovni Unie je 
možnost šířit a sdělovat výsledky po celém 
kontinentu za účelem zvýšení jejich 
dopadů. Program Horizont 2020 bude 
proto v rámci všech specifických cílů 
zahrnovat vyhrazenou podporu pro šíření 
informací a činnosti v oblasti komunikace 
a dialogu, přičemž se bude velký důraz 
klást na sdělování výsledků konečným 
uživatelům, občanům, organizacím 
občanské společnosti, průmyslu a tvůrcům 
politik. Za tímto účelem může program 
Horizont 2020 využívat sítě pro předávání 
informací. Komunikační činnosti 
prováděné v rámci programu 
Horizont 2020 budou usilovat rovněž o 
zvýšení informovanosti veřejnosti o 
významu výzkumu a inovací, a to 
prostřednictvím publikací, akcí, archivů 
znalostí, databází, internetových stránek 
nebo cíleným využíváním sociálních médií.
Bude podporován volný a otevřený přístup 
k publikacím a vědeckým údajům 
vytvořeným nebo shromážděným v rámci 
výzkumu financovaného programem 
Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezinárodní spolupráce s partnery ve 
třetích zemích je nezbytná k účinnému 
řešení mnoha specifických cílů 
stanovených v programu Horizont 2020, 

Mezinárodní spolupráce s klíčovými 
strategickými partnery ve třetích zemích je 
nezbytná k účinnému řešení mnoha 
specifických cílů stanovených v programu 
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zejména cílů týkajících se vnějších politik 
Unie a jejích mezinárodních závazků. Tak 
je tomu v případě všech společenských 
výzev, jimiž se program Horizont 2020 
zabývá a které mají globální povahu.
Mezinárodní spolupráce je nezbytná 
rovněž pro hraniční a základní výzkum za 
účelem využití přínosů plynoucích z nově 
vznikajících vědecko-technických 
příležitostí. Pro zvýšení této globální 
spolupráce je proto zásadní podpora 
mobility výzkumných pracovníků a 
pracovníků v oblasti inovací 
v mezinárodním měřítku. Činnosti na 
mezinárodní úrovni jsou stejně tak důležité 
k zvýšení konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu podporou zavádění 
nových technologií a obchodu s těmito 
technologiemi, například vypracováním 
celosvětových norem a pokynů 
k interoperabilitě a podporou přijímání a 
zavádění evropských řešení mimo Evropu.

Horizont 2020, zejména cílů týkajících se 
vnějších politik Unie a jejích 
mezinárodních závazků. Mezinárodní 
spolupráce je nezbytná rovněž pro hraniční 
a základní výzkum za účelem využití 
přínosů plynoucích z nově vznikajících 
vědecko-technických příležitostí. Pro 
zvýšení této globální spolupráce je proto 
zásadní podpora mobility výzkumných 
pracovníků a pracovníků v oblasti inovací 
v mezinárodním měřítku. Činnosti na 
mezinárodní úrovni jsou stejně tak důležité 
k zvýšení konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu podporou zavádění 
nových technologií a obchodu s těmito 
technologiemi, například vypracováním 
celosvětových norem a pokynů 
k interoperabilitě a podporou přijímání a 
zavádění evropských řešení mimo Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zachování Partnerství mezi evropskými a 
rozvojovými zeměmi pro klinické zkoušky
(EDCTP2) v oblasti klinických zkoušek 
týkajících se lékařských zásahů proti HIV, 
malárii a tuberkulóze;

a) zachování a zeměpisné rozšiřování 
Partnerství mezi evropskými a rozvojovými 
zeměmi pro klinické zkoušky (EDCTP2) do 
dalších rozvojových regionů v oblasti 
klinických zkoušek od fáze I-IV týkajících 
se lékařských zásahů proti HIV, malárii a 
tuberkulóze a zanedbávaných chorob;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 6 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) prováděcí opatření pro spolupráci mezi 
Evropskou unií a Spojenými státy 
americkými v oblasti vnitřní 
bezpečnosti/civilní bezpečnosti/výzkumu 
podepsané dne 18. listopadu 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 6 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) podpora činností navrhovaných 
v rámci prvního pilíře „Přístup 
k surovinám na světových trzích bez 
narušení podmínek“ ze sdělení Komise ze 
dne 4. listopadu 2008 nazvaného 
„Iniciativa v oblasti surovin – uspokojení 
kritických potřeb pro růst a zaměstnanost 
v Evropě“ s cílem zabezpečit přístup 
evropského průmyslu k surovinám na 
globální úrovni a přispět k zajištění 
přístupu k surovinám z mezinárodních 
trhů za stejných podmínek, jako mají 
ostatní průmysloví konkurenti;

Or. en

Odůvodnění

Závislost konkurenceschopnosti a inovativnosti evropského průmyslu (a pracovních míst 
v tomto průmyslu) na surovinách mimo EU byla uznána již v dokumentech ES 
(COM(2008)699, COM(2011)28, COM(2012)82 a závěrech Rady ve složení pro 
konkurenceschopnost ze dne 10. března 2011). Vzhledem k významu této otázky v agendě EU 
je třeba počítat s mezinárodní spoluprací nejvýznamnějších regionů.

Pozměňovací návrh 33
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 6 – písm. f c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) spolupráce s rozvojovými zeměmi, 
zejména se subsaharskou Afrikou, 
v oblasti decentralizované výroby energií 
s cílem snižovat chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2 – odst. 6 – písm. f d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fd) další spolupráce s Brazílií v oblasti 
výzkumu biopaliv se zaměřením na 
biopaliva druhé generace.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program Horizont 2020 je strukturován 
okolo cílů stanovených pro jeho tři hlavní
části: vytvoření vynikající vědy, zajištění 
vedoucího postavení v průmyslu a řešení 
společenských výzev Zvláštní pozornost 
bude věnována zajištění náležité 
koordinace mezi těmito částmi a plnému 
využívání synergií vytvořených mezi 
všemi specifickými cíli s cílem zvýšit co 
nejvíce jejich společný dopad na politické 
cíle Unie na vyšší úrovni. Cílům programu 
Horizont 2020 bude proto věnována 
pozornost prostřednictvím velkého důrazu 
na nalezení účinných řešení významně 
přesahujících přístup založený pouze na 
tradičních vědeckých a technických 

Program Horizont 2020 je strukturován 
okolo cílů stanovených pro jeho tři hlavní 
části: vytvoření vynikající vědy, zajištění 
vedoucího postavení v průmyslu a řešení 
společenských výzev Zvláštní pozornost 
bude věnována zajištění náležité 
koordinace mezi těmito částmi a plnému 
využívání synergií vytvořených mezi 
všemi specifickými cíli s cílem zvýšit co 
nejvíce jejich společný dopad na politické 
cíle Unie na vyšší úrovni. Cílům programu 
Horizont 2020 bude proto věnována 
pozornost prostřednictvím velkého důrazu 
na nalezení účinných řešení významně 
přesahujících přístup založený pouze na 
tradičních vědeckých a technických 
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oborech a hospodářských odvětvích. oborech a hospodářských odvětvích, 
přičemž budou podporována například 
inovativní globální partnerství kromě 
tradičních konsorcií a budou se využívat 
pružné a inovativní nástroje pro 
financování a investice, přizpůsobené 
rychle se vyvíjejícím portfoliím.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné k 
dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, inteligentní 
sítě, inteligentní dopravní systémy, 
začleňování otázky změny klimatu do 
ostatních oblastí, nanomedicína, pokročilé 
materiály pro lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů 
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií a 
stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a v 
mnoha případech to bude vyžadovat rovněž 
opatření, která spojují financování určené 
na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Průřezové akce budou zásadní rovněž pro 
podporu interakcí mezi společenskými 
výzvami a základními a průmyslovými 
technologiemi, které jsou nezbytné k 
dosažení významného technologického 
průlomu. K příkladům, kdy lze rozvíjet 
takovéto interakce, patří: oblast 
elektronického zdravotnictví, počítačová 
bezpečnost, inteligentní sítě, inteligentní 
dopravní systémy, začleňování otázky 
změny klimatu do ostatních oblastí, 
nanomedicína, pokročilé materiály pro 
lehká vozidla nebo rozvoj 
biotechnologických průmyslových procesů 
a produktů. Budou proto podporovány 
významné synergie mezi společenskými 
výzvami a rozvojem obecně použitelných 
základních a průmyslových technologií. To 
bude výslovně zohledněno při 
vypracovávání víceletých strategií a 
stanovování priorit pro každý z těchto 
specifických cílů. Bude to vyžadovat, aby 
se do provádění plně zapojily zúčastněné 
strany, které zastupují různá hlediska, a v 
mnoha případech to bude vyžadovat rovněž 
opatření, která spojují financování určené 
na dotyčné základní a průmyslové 
technologie a společenské výzvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost bude věnována rovněž 
koordinaci činností financovaných v rámci 
programu Horizont 2020 s činnostmi, jež 
jsou podporovány na základě ostatních 
programů financování Unie, jako je 
společná zemědělská politika, společná 
rybářská politika nebo Erasmus pro 
všechny: program Unie pro vzdělávání, 
odbornou přípravu, mládež a sport nebo 
program Zdraví pro růst. To zahrnuje 
vhodné spojení s fondy politiky 
soudržnosti, kdy podpora na budování 
kapacit pro výzkum a inovace na 
regionální úrovni může fungovat jako 
„cesta k excelenci“, vytvoření 
regionálních center excelence může 
pomoci zmenšit inovační propast v Evropě 
nebo podpora pro rozsáhlé demonstrační 
a pilotní projekty může pomoci dosáhnout 
cíle spočívajícího v zajištění vedoucího 
postavení Evropy v průmyslu.

Zvláštní pozornost bude věnována rovněž 
koordinaci činností financovaných v rámci 
programu Horizont 2020 s činnostmi, jež 
jsou podporovány na základě ostatních 
programů financování Unie, jako je 
společná zemědělská politika, společná 
rybářská politika nebo Erasmus pro 
všechny: program Unie pro vzdělávání, 
odbornou přípravu, mládež a sport nebo 
program Zdraví pro růst, program LIFE, 
rezerva pro nové účastníky (NER300).

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše uvedená koordinace zahrnuje 
vhodné spojení s fondy politiky 
soudržnosti, kdy podpora na budování 
kapacit pro výzkum a inovace na 
regionální úrovni může fungovat jako 
„cesta k excelenci“ a vytvoření 
regionálních center excelence může 
pomoci zmenšit inovační propast v 
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Evropě. Strukturální fondy by měly být 
v plném rozsahu využity k podpoře 
budování kapacit v regionech 
prostřednictvím účelových činností 
zaměřených na vytváření center 
excelence, modernizaci univerzit, nákup 
vědeckého vybavení, místní přenos 
technologií, podporu začínajících a 
osamostatněných podniků, místní 
interakci mezi průmyslem a akademickou 
obcí, vytváření klastrů v prioritních 
oblastech programu Horizont 2020 a jako 
zdroj malých grantů na přípravu návrhů, 
které budou předloženy v rámci programu 
Horizont 2020. To umožní rozvíjet cestu 
k excelenci, která povede tyto regiony 
k plnému zapojení do programu Horizont 
2020 na základě kvality a excelence.
V návaznosti na program Horizont 2020 
by mohly být strukturální fondy využívány 
k financování nebo spolufinancování 
následných kroků ve výzkumných 
projektech programu Horizont 2020 a na 
zhodnocování výsledků výzkumu tak, aby 
se podpořil snadný přístup ke znalostem 
nebo se umožnilo využívání výsledných 
znalostí formou jejich přímého 
hospodářského nebo společenského 
využití;
dosažení větší součinnosti, doplňkovosti a 
interoperability mezi nástroji programu 
Horizont 2020, jejichž hlavní hnací silou 
je excelence, a strukturálními fondy 
prostřednictvím cesty k excelenci, jejichž 
hlavní hnací silou je budování kapacit a 
inteligentní specializace za předpokladu, 
že v obou směrech vzniknou mosty 
spojující oba programy.
Projekty programu Horizont 2020 by měly 
přilákat další finanční prostředky ze 
strukturálních fondů, z EIB a ze 
soukromého sektoru, což předpokládá 
zaujetí přístupu k financování z více 
fondů.
Na podporu evropské spolupráce v oblasti 
výzkumu by měl být zřízen celoevropský 
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společný fond financovaný ze 
strukturálních fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stávající partnerství v rámci veřejného 
sektoru a partnerství veřejného a 
soukromého sektoru mohou obdržet 
podporu z programu Horizont 2020, pokud 
se zabývají cíli tohoto programu a splňují 
kritéria stanovená v programu 
Horizont 2020 a pokud prokázala dosažení 
významného pokroku na základě sedmého 
rámcového programu pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace 
(7. RP).

Stávající partnerství v rámci veřejného 
sektoru a partnerství veřejného a 
soukromého sektoru mohou obdržet 
podporu z programu Horizont 2020, pokud 
se zabývají cíli tohoto programu a splňují 
kritéria stanovená v programu 
Horizont 2020 a pokud prokázala dosažení 
významného pokroku na základě sedmého 
rámcového programu pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace 
(7. RP) v souladu s kritérii stanovenými 
v čl. 19 odst. 2 a 3 nařízení EU č. XX/XX 
[Horizont 2020]. Podporu mohou získat i 
nová inovační partnerství, včetně 
partnerství v oblasti rozvoje produktů, za 
předpokladu, že sledují cíle programu 
Horizont 2020 a splňují jeho kritéria.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce se sítí iniciativy Eureka, 
přirozeným partnerem pro koncipování a 
provádění inovačních prvků politiky 
soudržnosti, zejména při vytváření 
regionálních inovačních strategií 
inteligentní specializace, přispěje 
k dosažení cílů programu Horizont 2020 a 
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tím k dalšímu upevnění Unie inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Iniciativy podle článku 185 Smlouvy 
podporované na základě 6. RP a/nebo 7. 
RP, jimž je možno za výše uvedených 
podmínek poskytovat podporu i nadále, 
zahrnují: Partnerství mezi evropskými a 
rozvojovými zeměmi pro klinické zkoušky 
(EDCTP), Asistované žití (AAL), program 
výzkumu a vývoje v oblasti Baltského 
moře (BONUS), Eurostars a evropský 
metrologický výzkumný program. Další 
podporu lze poskytovat rovněž Evropské 
alianci pro energetický výzkum (EERA) 
zřízené podle strategického plánu pro 
energetické technologie (plán SET).

Iniciativy podle článku 185 Smlouvy 
podporované na základě 6. RP a/nebo 7. 
RP, jimž je možno za výše uvedených 
podmínek poskytovat podporu i nadále, 
zahrnují: Partnerství mezi evropskými a 
rozvojovými zeměmi pro klinické zkoušky 
(EDCTP), Asistované žití (AAL), program 
výzkumu a vývoje v oblasti Baltského 
moře (BONUS), Eurostars a evropský 
metrologický výzkumný program. 
K většímu zapojení soukromého sektoru 
může dojít prostřednictvím evropských a 
národních technologických platforem.
Další podporu lze poskytovat rovněž 
Evropské alianci pro energetický výzkum 
(EERA) zřízené podle strategického plánu 
pro energetické technologie (plán SET).

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě programu Horizont 2020 
mohou být vytvořena další partnerství v 
rámci veřejného sektoru a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, pokud 
splňují stanovená kritéria. To může 
zahrnovat partnerství pro informační a 
komunikační technologie v oblasti fotoniky 
a robotiky, udržitelná zpracovatelská 

Na základě programu Horizont 2020 
mohou být vytvořena další partnerství v 
rámci veřejného sektoru a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, pokud 
splňují stanovená kritéria. To může 
zahrnovat partnerství pro informační a 
komunikační technologie v oblasti fotoniky 
a robotiky, udržitelná zpracovatelská 
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odvětví, biotechnologická výrobní odvětví 
a bezpečnostní technologie pro ostrahu 
námořních hranic.

odvětví, biotechnologická výrobní odvětví 
a bezpečnostní technologie pro ostrahu 
námořních hranic nebo ochranu kritické 
infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část I – bod 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím grantu ERV pro 
součinnost bude podporován rovněž 
výzkum mezi vynikajícími výzkumnými 
pracovníky z různých členských států a 
přidružených zemí, což se v předchozím 
rámcovém programu ukázalo pro 
výzkumné pracovníky jako velmi lákavé.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část I – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatní se přístup „parametrů určovaných 
vědeckými pracovníky“. To znamená, že 
ERV podpoří projekty prováděné 
výzkumnými pracovníky s tématy dle 
jejich vlastního výběru v rámci výzev k 
předkládání návrhů. Návrhy budou 
posuzovány pouze podle kritéria excelence 
na základě vzájemného hodnocení, přičemž 
se vezme v úvahu excelence v nových 
skupinách, nových generacích 
výzkumných pracovníků i zavedených 
týmech a zvláštní pozornost bude věnována 
návrhům, jež jsou velmi průkopnické a 
zahrnují odpovídající vysoká vědecká 
rizika.

Uplatní se přístup „parametrů určovaných 
vědeckými pracovníky“. To znamená, že 
ERV podpoří projekty prováděné 
výzkumnými pracovníky s tématy dle 
jejich vlastního výběru v rámci výzev k 
předkládání návrhů. Návrhy budou 
posuzovány pouze podle kritéria excelence 
na základě vzájemného hodnocení, přičemž 
se vezme v úvahu excelence v nových 
skupinách, nových generacích 
výzkumných pracovníků i zavedených 
týmecha genderový rozměr a zvláštní
pozornost bude věnována návrhům, jež 
jsou velmi průkopnické a zahrnují 
odpovídající vysoká vědecká rizika.
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Pozměňovací návrh 45
Návrh rozhodnutí
Příloha I –– část I – bod 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Budoucí a vznikající technologie 2. Budoucí a vznikající věda a technologie

Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh: kdekoli je v celém textu uvedeno „Budoucí a vznikající 
technologie“, mělo by se namísto toho uvádět „Budoucí a vznikající věda a technologie“ 
nebo „FEST“.

Pozměňovací návrh 46
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část I – bod 2 – bod 2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro úspěšné přezkoumání nových základů 
zcela nových budoucích technologií je 
nezbytná podpora velkého souboru vysoce 
rizikových vizionářských výzkumných 
projektů v oblasti vědy a techniky v 
zárodečné fázi, které jsou založeny na 
spolupráci. Tato činnost tím, že není 
výslovně tematicky zaměřená a normativní, 
umožňuje nové myšlenky v širším spektru 
témat a disciplín, jakmile se objeví 
a odkudkoli přijdou. Podpora těchto 
křehkých myšlenek vyžaduje aktivní, 
vysoce interdisciplinární výzkumný přístup 
beroucí v úvahu rizika, který významně 
překračuje striktně technologické oblasti. 
Pro podporu budoucích předních subjektů 
v oblasti vědy a průmyslu je důležité 
rovněž přilákat a podněcovat k účasti na 
výzkumu a inovacích nové účastníky 
s vysokým potenciálem, jako jsou mladí 
výzkumní pracovníci a malé a střední 

Pro úspěšné přezkoumání nových základů 
zcela nových vědeckých poznatků a 
budoucích technologií je nezbytná podpora 
velkého souboru vysoce rizikových 
vizionářských výzkumných projektů v 
oblasti vědy a techniky v zárodečné fázi, 
které jsou založeny na spolupráci. Tato 
činnost tím, že není výslovně tematicky 
zaměřená a normativní, umožňuje nové a 
transformativní myšlenky v širším spektru 
témat a disciplín, jakmile se objeví 
a odkudkoli přijdou. Podpora těchto 
křehkých myšlenek vyžaduje aktivní, 
vysoce interdisciplinární výzkumný přístup 
beroucí v úvahu rizika, který významně 
překračuje striktně technologické oblasti. 
Pro podporu budoucích předních subjektů 
v oblasti vědy a průmyslu je důležité 
rovněž přilákat a podněcovat k účasti na 
výzkumu a inovacích nové účastníky 
s vysokým potenciálem, jako jsou mladí 
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podniky se špičkovými technologiemi. výzkumní pracovníci a malé a střední 
podniky se špičkovými technologiemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Návrh rozhodnutí
Příloha I –část I – bod 2 – bod 2.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkumné iniciativy v této oblasti jsou 
vědecky podložené, rozsáhlé, víceoborové 
a založené na sjednocujícím vizionářském 
cíli. Zabývají se velkými vědecko-
technickými výzvami, které vyžadují 
spolupráci mezi řadou disciplín, komunit a 
programů. Vědecký pokrok by měl zajistit 
pevný a široký základ pro budoucí 
technologické inovace a hospodářské 
využití a rovněž nové přínosy pro 
společnost. Jejich komplexní povaha a 
velikost znamená, že jich lze dosáhnout 
pouze prostřednictvím spojeného a 
trvalého úsilí (s dobou trvání v řádu 10 let).

Výzkumné iniciativy v této oblasti jsou 
vědecky podložené, rozsáhlé, víceoborové 
a založené na sjednocujícím vizionářském 
cíli. Zabývají se velkými vědecko-
technickými výzvami, které vyžadují 
spolupráci mezi řadou disciplín, komunit a 
programů. Vědecký pokrok by měl zajistit 
pevný a široký základ pro budoucí 
technologické inovace a hospodářské 
využití a rovněž nové přínosy pro 
společnost. Je třeba vzít v úvahu činnosti 
s výrazným dopadem na společnost. Jejich 
komplexní povaha a velikost znamená, že 
jich lze dosáhnout pouze prostřednictvím 
spojeného a trvalého úsilí (s dobou trvání v 
řádu 10 let).

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část I – bod 2 – bod 2.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poradní výbor pro FET bude zúčastněným 
stranám poskytovat vstupní informace o
celkové vědecké strategii, včetně stanovení 
pracovního programu.

Poradní výbor pro FEST, složený 
z nejuznávanějších vědců a inženýrů 
s příslušnou odborností, zajišťujících 
různorodost oblastí výzkumu a působících 
jako soukromé osoby, bude Komisi 
poskytovat vstupní informace a 
poradenství ohledně celkové vědecké 
strategie, pokud jde o činnosti FEST, 
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vypracování pracovního programu a 
kritéria pro výzvy k předkládání návrhů, 
včetně stanovení specifických témat pro 
FEST Proactive a stěžejní iniciativy 
FEST.

S poradním sborem FEST se bude 
konzultovat zejména:
- celková odborná strategie pro činnosti 
FEST v souvislosti s vědeckými 
možnostmi a možnostmi uplatnění a
potřebami na evropské úrovni;
- vypracování pracovního programu a 
nezbytných úprav, včetně výzev 
k předkládání návrhů a kritérií;
- definice specifických témat pro postup 
shora dolů v rámci činností FEST 
(Proactive a stěžejní iniciativy), zejména 
včetně
činností vyplývajících z činností FEST 
(otevřených) prováděných postupem zdola 
nahoru a financovaných z grantů ERV 
v příslušných oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část I – bod 2 – bod 2.4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení všech projektů FEST se bude 
řídit výhradně přísnými kritérii vědecké a 
technologické excelence.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část I – bod 2 – bod 2.4 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Většina zdrojů FEST bude určena na 
hraniční výzkum postupem zdola nahoru 
ve všech oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část I – bod 3 – bod 3.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce bude prováděna s podporou 
programů odborné přípravy v oblasti 
výzkumu z celé Unie, které budou vybrány 
na základě soutěže a prováděny 
partnerstvími vysokých škol, výzkumných 
ústavů, podniků, včetně malých a středních 
podniků, a ostatních socioekonomických 
subjektů z různých zemí v Evropě i mimo 
ni. Podporovány budou rovněž jednotlivé 
instituce, které jsou schopny zajistit stejné 
obohacující prostředí. Při dosahování cílů 
je nutno zajistit pružnost, aby bylo možno 
zabývat se různými potřebami. Úspěšná 
partnerství budou mít typicky podobu sítí 
pro odbornou přípravu v oblasti výzkumu 
nebo doktorátů v průmyslu, přičemž se 
jednotlivé instituce budou obvykle podílet 
na inovativních doktorských programech. 
V tomto rámci se předpokládá podpora pro 
nejlepší výzkumné pracovníky na počátku 
profesní dráhy pocházející z jakékoli země, 
kteří se připojí k těmto vynikajícím 
programům.

Akce bude prováděna s podporou 
programů odborné přípravy v oblasti 
výzkumu z celé Unie, které budou vybrány 
na základě soutěže a prováděny 
partnerstvími vysokých škol, výzkumných 
ústavů, podniků, včetně malých a středních 
podniků, a ostatních socioekonomických 
subjektů z různých zemí v Evropě i mimo 
ni. Podporovány budou rovněž jednotlivé 
instituce, které jsou schopny zajistit stejné 
obohacující prostředí. Při dosahování cílů 
je nutno zajistit plnou pružnost, co se týče 
doby trvání, hostitelské instituce, počtu 
školících se účastníků uvnitř celkově 
schválené hostitelské sítě a finanční 
objem na projekt, aby bylo možno zabývat 
se různými potřebami. Úspěšná partnerství 
budou mít typicky podobu sítí pro 
odbornou přípravu v oblasti výzkumu nebo 
společných a hromadných doktorátů 
v průmyslu, přičemž se jednotlivé instituce 
budou obvykle podílet na inovativních 
doktorských programech. V tomto rámci se 
předpokládá podpora pro nejlepší 
výzkumné pracovníky na počátku profesní 
dráhy pocházející z jakékoli země, kteří se 
připojí k těmto vynikajícím programům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Návrh rozhodnutí
Příloha I– část I – bod 3 – bod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování bude poskytnuto nejlepším 
nebo nejslibnějším zkušeným výzkumným 
pracovníkům bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, kteří chtějí rozvíjet své 
dovednosti prostřednictvím nadnárodní 
nebo mezinárodní mobility. Lze je
podporovat během všech fází jejich 
profesní dráhy, včetně počátečních fází 
ihned po získání doktorátu nebo 
rovnocenných zkušeností. Tito pracovníci 
obdrží financování pod podmínkou, že se 
přestěhují z jedné země do druhé s cílem 
rozšířit nebo prohloubit své dovednosti na 
vysokých školách, ve výzkumných 
ústavech, podnicích, včetně malých a 
středních podniků, nebo u jiných 
socioekonomických subjektů podle 
vlastního výběru, a to podílením se na 
projektech v oblasti výzkumu a inovací, 
které vyhovují jejich osobním potřebám a 
zájmům. Budou rovněž vybízeni, aby se 
přesunuli z veřejného sektoru do 
soukromého sektoru a naopak, a to 
podporou dočasného vysílání. 
Podporována bude rovněž možnost práce 
na částečný úvazek, která umožňuje 
zastávat místo ve veřejném i soukromém 
sektoru, s cílem zvýšit předávání poznatků 
mezi sektory a rovněž vybízet k zakládání 
nových podniků. Takovéto přizpůsobené 
příležitosti v oblasti výzkumu pomohou 
slibným výzkumným pracovníkům stát se 
zcela nezávislými a usnadní profesní 
přesuny mezi veřejným a soukromým 
sektorem.

Financování bude poskytnuto nejlepším 
nebo nejslibnějším zkušeným výzkumným 
pracovníkům bez ohledu na jejich státní 
příslušnost, kteří chtějí rozvíjet své 
dovednosti prostřednictvím nadnárodní 
nebo mezinárodní mobility. Lze je 
podporovat během všech fází jejich 
profesní dráhy, včetně počátečních fází 
ihned po získání doktorátu nebo 
rovnocenných zkušeností a následně, 
přejí-li si to, po návratu do Evropy. Tito 
pracovníci obdrží financování pod 
podmínkou, že se přestěhují z jedné země 
do druhé s cílem rozšířit nebo prohloubit 
své dovednosti na vysokých školách, ve 
výzkumných ústavech, podnicích, včetně 
malých a středních podniků, nebo u jiných 
socioekonomických subjektů podle 
vlastního výběru, a to podílením se na 
projektech v oblasti výzkumu a inovací, 
které vyhovují jejich osobním potřebám a 
zájmům. Budou rovněž vybízeni, aby se 
přesunuli z veřejného sektoru do 
soukromého sektoru a naopak, a to 
podporou dočasného vysílání. 
Podporována bude rovněž možnost práce 
na částečný úvazek, která umožňuje 
zastávat místo ve veřejném i soukromém 
sektoru, s cílem zvýšit předávání poznatků 
mezi sektory a rovněž vybízet k zakládání 
nových podniků. Takovéto přizpůsobené 
příležitosti v oblasti výzkumu pomohou 
slibným výzkumným pracovníkům stát se 
zcela nezávislými a usnadní profesní 
přesuny mezi veřejným a soukromým 
sektorem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část I – bod 3 – bod 3.5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu účinného zvládnutí problému 
bude nezbytné sledování pokroku. Program 
podpoří vypracování ukazatelů a analýzu 
údajů týkajících se mobility, dovedností a 
profesní dráhy výzkumných pracovníků s 
cílem určit nedostatky v akcích „Marie 
Curie“ a zlepšit dopad těchto akcí. Tyto 
činnosti budou prováděny při usilování o 
synergie a úzkou spolupráci s podpůrnými 
politickými akcemi týkajícími se 
výzkumných pracovníků, jejich 
zaměstnavatelů a financujících subjektů, 
které jsou prováděny v rámci 
„inovativních a bezpečných společností
podporujících začlenění“. Budou 
financovány zvláštní akce s cílem podpořit 
iniciativy k zvýšení informovanosti 
o významu výzkumné kariéry a k šíření 
výsledků výzkumu a inovací vyplývajících 
z činností podpořených v rámci akcí 
„Marie Curie“.

V zájmu účinného zvládnutí problému 
bude nezbytné sledování pokroku. Program 
podpoří vypracování ukazatelů a analýzu 
údajů týkajících se mobility, dovedností a 
profesní dráhy výzkumných pracovníků s 
cílem určit nedostatky a překážky v akcích 
„Marie Curie“ a zlepšit dopad těchto akcí. 
Tyto činnosti budou prováděny při 
usilování o synergie a úzkou spolupráci 
s podpůrnými politickými akcemi 
týkajícími se výzkumných pracovníků, 
jejich zaměstnavatelů a financujících 
subjektů, které jsou prováděny v rámci 
specifického cíle „Posílený dialog mezi 
vědou a společností“. Budou financovány 
zvláštní akce s cílem podpořit iniciativy k 
zvýšení informovanosti o významu 
výzkumné kariéry, mobility žen a k šíření 
výsledků výzkumu a inovací vyplývajících 
z činností podpořených v rámci akcí 
„Marie Curie“.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část I – bod 3 – bod 3.6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu otevřenosti pro všechny zdroje 
talentu budou zajištěna obecná opatření k 
odstranění případného narušení při přístupu 
ke grantům, například podporou rovných 
příležitostí ve všech akcích „Marie Curie“ 
a stanovením směrných čísel pro účast žen 
a mužů. Program mimoto podpoří 
výzkumné pracovníky, aby mohli upevnit 
svůj kariérní postup a aby bylo zajištěno, 
že mohou dosáhnout odpovídající 

V zájmu otevřenosti pro všechny zdroje 
talentu budou zajištěna obecná opatření k 
odstranění případného narušení při přístupu 
ke grantům, například podporou rovných 
příležitostí ve všech akcích „Marie Curie“ 
a stanovením směrných čísel pro účast žen 
a mužů a mobilitu výzkumných pracovnic. 
Program mimoto podpoří výzkumné 
pracovníky, aby mohli upevnit svůj 
kariérní postup a aby bylo zajištěno, že 
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rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem, přičemž bude zohledněna jejich 
rodinná situace, a s cílem přispět 
k snazšímu návratu k profesní dráze 
v oblasti výzkumu po přestávce. Zásady 
Evropské charty pro výzkumné pracovníky 
a Kodexu chování pro přijímání 
výzkumných pracovníků, které podporují 
otevřený nábor a přitažlivé pracovní 
podmínky, budou muset být schváleny a 
dodržovány všemi účastníky, jimž budou 
poskytnuty finanční prostředky.

mohou dosáhnout odpovídající rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem, 
přičemž bude zohledněna jejich rodinná 
situace, a s cílem přispět k snazšímu 
návratu k profesní dráze v oblasti výzkumu 
po přestávce. Budou platit obecné zásady 
Evropské charty pro výzkumné pracovníky 
a Kodexu chování pro přijímání 
výzkumných pracovníků, které podporují 
otevřený nábor a přitažlivé pracovní 
podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část I – bod 4 – bod 4.1 – bod 4.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je zajistit zavedení, dlouhodobou 
udržitelnost a účinné fungování 
výzkumných infrastruktur určených 
Evropským strategickým fórem pro 
výzkumné infrastruktury (ESFRI) a 
ostatních výzkumných infrastruktur 
světové úrovně, které Evropě pomohou 
reagovat na velké problémy v oblasti vědy, 
průmyslu a společnosti. V rámci tohoto cíle 
bude pozornost věnována konkrétně
infrastrukturám, které zřizují nebo které 
zřídily svou správu, například na základě 
konsorcia evropské výzkumné 
infrastruktury (ERIC), nebo jakoukoli 
rovnocennou strukturu na evropské nebo 
mezinárodní úrovni.

Cílem je zajistit zavedení, dlouhodobou 
udržitelnost a účinné fungování 
výzkumných infrastruktur, jmenovitě 
infrastruktur určených Evropským 
strategickým fórem pro výzkumné 
infrastruktury (ESFRI) a ostatních 
výzkumných infrastruktur světové úrovně, 
které Evropě pomohou reagovat na velké 
problémy v oblasti vědy, průmyslu a 
společnosti. Bude se zohledňovat rozdělení 
těchto infrastruktur. V rámci tohoto cíle 
bude pozornost věnována infrastrukturám, 
které zřizují nebo které zřídily svou správu, 
například na základě konsorcia evropské 
výzkumné infrastruktury (ERIC), nebo 
jakoukoli rovnocennou strukturu na 
evropské nebo mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část I – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.1 – odst. 2 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zajištění přístupu k soukromým 
výzkumným infrastrukturám vhodným pro 
účely veřejného výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část I – bod 4 – bod 4.3 – bod 4.3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je využít synergie mezi iniciativami 
jednotlivých členských států a iniciativami 
Unie zakládáním partnerství mezi 
příslušnými tvůrci politik a orgány pro 
financování (např. ESFRI, reflexní skupina 
pro elektronické infrastruktury (e-IRG), 
organizace EIROfora, vnitrostátní orgány 
veřejné správy), rozvíjet doplňkovost a 
spolupráci mezi výzkumnými 
infrastrukturami a činnostmi provádějícími 
ostatní politiky Unie (jako je regionální 
politika, politika soudržnosti, průmyslová, 
zdravotní, zaměstnanecká nebo rozvojová 
politika) a zajistit koordinaci mezi různými 
zdroji financování Unie. Akce Unie 
podpoří rovněž průzkum, monitorování a 
hodnocení výzkumných infrastruktur na 
úrovni Unie a rovněž příslušné politické 
studie a úkoly v oblasti komunikace.

Cílem je využít synergie mezi iniciativami 
jednotlivých členských států a iniciativami 
Unie zakládáním partnerství mezi 
příslušnými tvůrci politik a orgány pro 
financování (např. ESFRI, reflexní skupina 
pro elektronické infrastruktury (e-IRG), 
organizace EIROfora, vnitrostátní orgány 
veřejné správy), rozvíjet doplňkovost a 
spolupráci mezi výzkumnými 
infrastrukturami a činnostmi provádějícími 
ostatní politiky Unie (jako je regionální 
politika, politika soudržnosti, průmyslová, 
zdravotní, zaměstnanecká, bezpečnostní
nebo rozvojová politika) a zajistit 
koordinaci mezi různými zdroji 
financování Unie. Je třeba vzít v úvahu 
činnosti s výrazným dopadem na 
společnost. Akce Unie podpoří rovněž 
průzkum, monitorování a hodnocení 
výzkumných infrastruktur na úrovni Unie a 
rovněž příslušné politické studie a úkoly v 
oblasti komunikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část I – bod 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Šíření excelence a rozšiřování účasti
S cílem pomoci odstranit propast v oblasti 
výzkumu a inovací v Evropě bude 
rozvíjena doplňkovost a úzká součinnost 
se strukturálními fondy, a to jak zdola 
nahoru (budování kapacit v členských 
státech, aby byly lépe připraveny zapojit se 
do programu Horizont 2020), tak shora 
dolů (využívání a šíření výsledků výzkumu 
a inovací majících původ v programu 
Horizont 2020). Tam, kde je to možné, 
bude podporována interoperabilita těchto 
dvou nástrojů. Bude podporováno 
kumulativní nebo 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 doplňkem politiky a 
činnosti fondů soudržnosti. Tato opatření 
zahrnují:
a) 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,  výměny pracovníků, 
odborné poradenství a pomoc a 
vypracování společných strategií pro 
vytváření center excelence. Tato centra 
mohou být v méně rozvinutých regionech 
podporována z fondů politiky soudržnosti. 
Bude zváženo, zda a jak vytvářet vazby s 
inovačními seskupeními a uznávat 
excelenci v méně rozvinutých regionech, a 
to i prostřednictvím vzájemného 
hodnocení a udělování označení 
vynikající kvality institucím, které splňují 



PE489.688v01-00 40/118 PR\903346CS.doc

CS

mezinárodní normy.
b) Vytvoření „pracovních míst EVP“ 
s cílem přilákat vynikající akademické 
pracovníky do institucí s jednoznačným 
potenciálem k excelenci ve výzkumu, aby 
se zlepšily možnosti těchto institucí svůj 
potenciál plně uvolnit, a vytvořit tak rovné 
podmínky pro výzkum a inovace v 
Evropském výzkumném prostoru. To bude 
zahrnovat institucionální podporu 
vytváření konkurenceschopného 
výzkumného prostředí a rámcových 
podmínek, jež jsou nezbytné pro přilákání, 
udržení a rozvoj špičkových výzkumných 
talentů v těchto institucích.
c) Udělení „pečeti excelence“ kladně 
hodnoceným návrhům projektů ERV, 
akcím „Marie Curie-Sklodowská“ nebo 
projektům spolupráce, které nemohly být 
financovány z důvodu rozpočtových 
omezení. Vnitrostátní a regionální fondy 
by tak mohly být povzbuzovány, aby 
přispěly k financování těch projektů, které 
splňují kritéria excelence, ale z důvodu 
chybějících evropských prostředků 
nemohou být financovány.
d) Udělení „pečeti excelence“ 
dokončeným projektům s cílem usnadnit 
financování následných kroků (např. 
pilotní projekty, ukázkové projekty nebo 
valorizace výsledků výzkumu) 
z vnitrostátních nebo regionálních zdrojů.
e) Přidělení „grantů na návrat“ ERV 
výzkumným pracovníkům, kteří 
v současné době pracují mimo Evropu a
chtějí pracovat v Evropě, nebo 
výzkumným pracovníkům, kteří již pracují 
v Evropě, ale chtějí se přesunout do méně 
rozvinutého regionu.
f) Podporu 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 
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k odbornému vzdělávání (zejména 
doktorandské a postdoktorandské pozice).
g) Posilování úspěšných sítí, jejichž cílem 
je zapojení vysoce kvalitních institucí 
v oblasti výzkumu a inovací do sítě. 
Zvláštní pozornost bude věnována 
programu COST s cílem podpořit činnosti 
vedoucí k nalezení a propojení „ložisek 
excelence“ (vysoce kvalitních vědeckých 
společenství a mladých výzkumných 
pracovníků) po celé Evropě.
h) Rozvoj specifických vzdělávacích 
mechanismů k účasti na programu 
Horizont 2020, které budou plně využívat 
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) Podporu rozvoje a monitorování 
strategií inteligentní specializace. Bude 
vytvořen nástroj na podporu politiky a 
usnadněno získávání politických poznatků 
na regionální úrovni, a to prostřednictvím 
vzájemného mezinárodního hodnocení a 
sdílení osvědčených postupů.
k) Vytvoření internetového trhu, kde bude 
možno inzerovat duševní vlastnictví, 
s cílem přivést dohromady vlastníky a 
uživatele práv k duševnímu vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Excelence by měla být plně využita k posílení součinnosti mezi programem Horizont 2020 a 
strukturálními fondy.
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Pozměňovací návrh 59
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspěšné zvládnutí a zavádění základních 
technologií ze strany evropského průmyslu 
je klíčovým faktorem při posilování 
produktivity a inovační schopnosti Evropy 
a zajištění toho, aby Evropa měla vyspělou, 
udržitelnou a konkurenceschopnou 
ekonomiku, globální vedoucí postavení v 
odvětví špičkových technologií a 
schopnost rozvíjet jedinečná řešení 
společenských výzev. Jako nedílná součást 
financování budou s výzkumem a vývojem 
spojeny inovační činnosti.

Úspěšné zvládnutí a zavedení základních
technologií evropským průmyslem je 
klíčovým činitelem pro posílení evropské 
produktivity a inovační schopnosti a 
zajištění toho, aby Evropa měla vyspělé, 
udržitelné a konkurenceschopné 
hospodářství, zaujímala celosvětové 
vedoucí postavení v odvětvích aplikace 
vyspělých technologií a měla schopnost 
vyvíjet účinná řešení společenských výzev 
a potřeb uživatelů. Bylo by vhodné se 
zaměřit na průmyslová odvětví, která mají 
větší dopad na přidanou hodnotu, 
zaměstnanost, význam pro zbytek 
hospodářství a schopnost snižovat „cenu 
za neexistenci Evropy“. Jako nedílná 
součást financování budou s výzkumem a 
vývojem spojeny inovační činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Inovační činnosti budou zahrnovat 
integraci jednotlivých technologií, 
prokázání schopnosti vyrábět a dodávat 
inovativní výrobky a služby, uživatelské a 
zákaznické pilotní projekty k prokázání 
proveditelnosti a přidané hodnoty a 
rozsáhlé demonstrační projekty k snazšímu 
zavádění výsledků výzkumu na trh.

Inovační činnosti budou podporovány od 
nejranějších stadií přechodu od konceptu 
po trh. Budou rovněž zahrnovat integraci 
jednotlivých technologií, prokázání 
schopnosti vyrábět a dodávat inovativní 
výrobky a služby, uživatelské a zákaznické 
pilotní projekty k prokázání proveditelnosti 
a přidané hodnoty a rozsáhlé demonstrační 
projekty k snazšímu zavádění výsledků 
výzkumu na trh.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnosti Unie v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací týkající se míry připravenosti 
špičkových technologií budou v souladu 
s definicí OECD. Komise tuto definici 
zváží s cílem zahrnout do svého portfolia 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací také 
technologický výzkum, rozvoj produktů a 
demonstrace.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je zvýšit evropská aktiva v oblasti 
architektury procesoru a systému, 
technologií pro propojení a lokalizaci dat, 
cloud computing, paralelních výpočtů a
simulačních programů pro všechny 
segmenty trhu výpočetní techniky.

Cílem je zvýšit evropská aktiva v oblasti 
architektury procesoru a systému, 
technologií pro propojení a lokalizaci dat, 
cloud computing, paralelních výpočtů,
simulačních programů pro všechny 
segmenty trhu výpočetní techniky, výpočtu 
nejistoty, analýzy rizik a rozhodování 
v inženýrských postupech.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je posílit konkurenceschopnost 
evropského průmyslu při vývoji, 

Cílem je posílit konkurenceschopnost 
evropského průmyslu při vývoji, 
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osvojování a formování internetu nové 
generace, který postupně nahradí stávající 
infrastruktury pro webové, pevné a mobilní 
sítě a služby a umožní propojení bilionů 
zařízení (Internet věcí) mezi mnoha 
provozovateli a doménami, jež změní 
způsob, jakým sdělujeme, získáváme 
a využíváme poznatky. To zahrnuje 
výzkum a inovace v oblasti sítí, 
programového vybavení a služeb, 
počítačové bezpečnosti, ochrany soukromí 
a důvěry, bezdrátových komunikačních a 
všech optických sítí, imerzivních 
interaktivních multimédií a propojeného 
podniku budoucnosti.

osvojování a formování internetu nové 
generace, který postupně nahradí stávající 
infrastruktury pro webové, pevné, 
družicové a mobilní sítě a služby a umožní 
propojení bilionů zařízení (Internet věcí) 
mezi mnoha provozovateli a doménami, 
jež změní způsob, jakým sdělujeme, 
získáváme a využíváme poznatky. To 
zahrnuje výzkum a inovace v oblasti sítí, 
programového vybavení a služeb, 
počítačové bezpečnosti, ochrany soukromí 
a důvěry, bezdrátových komunikačních a 
všech optických sítí, imerzivních 
interaktivních multimédií a propojeného 
podniku budoucnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.1 – bod 1.1.6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.6a. Kvantové technologie: nová
generace IKT zařízení založená na 
propojení kvantové fyziky a informační 
vědy.
Cílem je vyvinout novou generaci IKT 
zařízení založenou na propojení kvantové 
fyziky a informační vědy a zajistit tak Unii 
klíčovou úlohu na budoucím globálním 
trhu, kde budou kvantové limity určovat 
výkonnost průmyslových aplikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2.2a. Rozvoj nového nástroje pro tvorbu 
a simulaci nanomateriálů, dílů a systémů, 
stanovení jejich charakteristik a 
manipulace s nimi,.
Výzkum, zobrazování a kontrola nových 
nanomateriálů a systémů v nanoměřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a vývoj k zajištění účinného a
udržitelného rozšíření s cílem umožnit 
průmyslovou výrobu budoucích výrobků, 
například v kovozpracujícím a chemickém 
průmyslu.

Výzkum a vývoj k zajištění účinného,
udržitelného, bezpečného a zajištěného
rozšíření s cílem umožnit průmyslovou 
výrobu budoucích výrobků, například v 
kovozpracujícím a chemickém průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a vývoj týkající se nových a 
inovativních technik a systémů, spojování, 
adheze, oddělování, seskupování, 
samostatného seskupování a rozdělování, 
rozpadu a rozložení.

Výzkum a vývoj týkající se nových a 
inovativních výrobních technik materiálů, 
dílů a systémů, spojování, adheze, 
oddělování, seskupování, samostatného 
seskupování a rozdělování, rozpadu a 
rozložení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vývoj nových výrobků a aplikací a 
chování spotřebitele, jež snižují spotřebu 
energie a usnadňují nízkouhlíkovou 
výrobu, jakož i intenzifikace procesů, 
recyklace, odstranění znečištění a materiály 
s vysokou přidanou hodnotou pocházející z 
odpadů a regenerace.

Vývoj nových materiálů, dílů a výrobků a 
aplikací a chování spotřebitele, jež snižují 
spotřebu energie a usnadňují 
nízkouhlíkovou výrobu, jakož i 
intenzifikace procesů, recyklace, 
odstranění znečištění a materiály s vysokou 
přidanou hodnotou pocházející z odpadů a 
regenerace.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3.5a. Nové suroviny pro chemický 
průmysl
Rozvoj alternativní surovinové základny 
pro chemický průmysl od uhlí, biomasy a 
odpadních materiálů až po ekologicky 
šetrnou ropnou náhražku jako zdroj 
uhlíku ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu. K prozkoumání široké škály 
potenciálních surovin jsou zapotřebí nové 
technologie využívající tzv. syngas (třetí 
generace technologií zplyňování).

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzkum a vývoj za účelem ověření Výzkum a vývoj za účelem ověření 
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alternativ používání materiálů a 
inovativních obchodních modelů.

alternativ používání materiálů, včetně 
vzácných surovin, a inovativních 
obchodních modelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je položit základy pro to, aby 
evropský průmysl zůstal v popředí inovací, 
rovněž ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu. To zahrnuje vývoj nových 
nástrojů jako syntetická biologie, 
bioinformatika, biologie systémů a využití 
sbližování s ostatními základními 
technologiemi, jako jsou nanotechnologie 
(např. bionanotechnologie) a IKT (např. 
bioelektronika). Tyto a další špičkové 
oblasti si zaslouží náležitá opatření, pokud 
jde o výzkum a vývoj, s cílem usnadnit 
účinný přenos a zavádění do nových 
aplikací (systémy dávkování léčiv, 
biosenzory, biočipy atd.).

Cílem je položit základy pro to, aby 
evropský průmysl zůstal v popředí inovací, 
rovněž ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu. To zahrnuje vývoj nových 
nástrojů jako syntetická biologie,
bioinformatika, biologie systémů a využití 
sbližování s ostatními základními 
technologiemi, jako jsou nanotechnologie 
(např. bionanotechnologie) a IKT (např. 
bioelektronika). Tyto a další špičkové 
oblasti si zaslouží náležitá opatření, pokud 
jde o výzkum a vývoj, s cílem usnadnit 
účinný přenos a zavádění do nových 
aplikací (systémy dávkování léčiv, 
biosenzory, biočipy atd.), produktů a 
technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl je dvojí: na straně jedné umožnit, aby 
evropský průmysl (např. chemický, 
zdravotnický, těžební, energetický, 
celulózový a papírenský, textilní, 
škrobárenský, potravinářský) vyvíjel nové 
výrobky a procesy, které odpovídají 
potřebám průmyslu a společnosti, 

Cíl je dvojí: na straně jedné umožnit, aby 
evropský průmysl (např. chemický, 
zdravotnický, těžební, energetický, 
celulózový a papírenský, textilní, 
škrobárenský, potravinářský) vyvíjel nové 
výrobky, materiály a udržitelné procesy, 
které odpovídají potřebám průmyslu a 
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a konkurenceschopné a zdokonalené 
alternativy založené na biotechnologiích k 
nahrazení zavedených výrobků a procesů; 
na straně druhé využít potenciál 
biotechnologií k odhalování, monitorování, 
prevenci a odstranění znečištění. To 
zahrnuje výzkum a inovace v oblasti 
enzymatických a metabolických pochodů, 
návrh biologických procesů, lepší 
fermentaci, předchozí a následné 
zpracování, pochopení dynamiky 
mikrobiálních společenství. To bude 
zahrnovat rovněž vývoj prototypů za 
účelem posouzení realizovatelnosti 
vyvinutých výrobků a procesů z 
technického a ekonomického hlediska.

společnosti, a konkurenceschopné a 
zdokonalené alternativy založené na 
biotechnologiích k nahrazení zavedených 
výrobků a procesů; na straně druhé využít 
potenciál biotechnologií k odhalování, 
monitorování, prevenci a odstranění 
znečištění. To zahrnuje výzkum a inovace 
v oblasti enzymatických a metabolických 
pochodů, návrh biologických procesů, lepší 
fermentaci, předchozí a následné 
zpracování, pochopení dynamiky 
mikrobiálních společenství. To bude 
zahrnovat rovněž vývoj prototypů za 
účelem posouzení realizovatelnosti 
vyvinutých výrobků a procesů z 
technického a ekonomického hlediska.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulární nástroje) 
zajišťující vedoucí postavení a konkurenční 
výhodu v řadě hospodářských odvětví. To 
zahrnuje aspekty, jako je podpora vývoje 
biologických zdrojů s optimálními 
vlastnostmi a aplikací překračujících 
konveční alternativy, umožnění 
přezkoumání, pochopení a udržitelného 
využívání suchozemské a mořské 
biologické rozmanitosti pro nové aplikace 
a podpora vývoje biotechnologických 
řešení v oblasti zdravotní péče (např. 
diagnostika, biologické materiály, 
biolékařské přístroje).

Cílem je vyvíjet platformové technologie 
(jako je genomika, metagenomika, 
proteomika, molekulární nástroje a 
buněčné báze) zajišťující vedoucí 
postavení a konkurenční výhodu v řadě 
odvětví s hospodářským dopadem. Tento 
přístup může dále zvýšit potenciál nových 
malých a středních podniků a podstatně 
zkrátit dobu potřebnou ke vstupu na trh.
To zahrnuje rozvoj činností na podporu 
zdraví a dobrých životních podmínek 
obyvatelstva. Zahrnuje to i aspekty, jako je 
podpora vývoje biologických zdrojů 
s optimálními vlastnostmi a aplikací 
překračujících konveční alternativy, 
umožnění přezkoumání, pochopení a 
udržitelného využívání suchozemské a 
mořské biologické rozmanitosti pro nové 
aplikace a podpora vývoje 
biotechnologických řešení v oblasti 
zdravotní péče (např. diagnostika, 
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biologické materiály, biolékařské 
přístroje).

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zpracovatelských odvětví, jako jsou 
chemické látky, celulóza a papír, sklo nebo 
neželezné kovy a ocel, výrazným zvýšením 
účinného využívání zdrojů a energetické 
účinnosti a snížením dopadu těchto 
průmyslových činností na životní prostředí. 
Pozornost se zaměří na vývoj a ověření 
základních technologií pro inovativní látky, 
materiály a technologická řešení pro 
výrobky a procesy s nízkými emisemi 
uhlíku a méně energeticky náročné procesy 
a služby v celém hodnotovém řetězci, 
jakož i přijetí výrobních technologií 
a postupů s mimořádně nízkými emisemi 
uhlíku k dosažení konkrétního omezení 
emisí skleníkových plynů.

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zpracovatelských odvětví, jako jsou 
chemické látky, celulóza a papír, sklo nebo 
neželezné kovy a ocel, výrazným zvýšením 
účinného využívání zdrojů a energetické 
účinnosti a snížením dopadu těchto 
průmyslových činností na životní prostředí, 
jako je čisté spalování za účelem snížení 
objemu mikročástic a emisí těžkých kovů. 
Pozornost se zaměří na vývoj a ověření 
základních technologií pro inovativní látky, 
materiály a technologická řešení pro 
výrobky a procesy s nízkými emisemi 
uhlíku a méně energeticky náročné procesy 
a služby v celém hodnotovém řetězci, 
jakož i přijetí výrobních technologií 
a postupů s mimořádně nízkými emisemi 
uhlíku k dosažení konkrétního omezení 
emisí skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem je udržet vedoucí úlohu v oblasti 
vesmíru v celosvětovém měřítku 
zachováním a rozvojem 
konkurenceschopného kosmického 
průmyslu a výzkumné obce a podporou 

Hovoříme-li o vesmíru jako o obecném 
termínu, zahrnuje i oblast družicového 
pozorování, družicové navigace a 
družicových telekomunikací, 
infrastrukturu (pozemní a vesmírnou), 
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inovací založených na vesmírných 
technologiích.

služby a aplikace.

Cílem je udržet vedoucí úlohu v oblasti 
vesmíru v celosvětovém měřítku 
zachováním a rozvojem 
konkurenceschopného kosmického 
průmyslu a výzkumné obce a podporou 
inovací založených na vesmírných 
technologiích.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.1 – bod 1.6.1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řada výzev v oblasti vesmírných 
technologií má paralely s výzvami v oblasti 
pozemních technologií, jako je energetika, 
telekomunikace, využívání přírodních 
zdrojů, robotika, bezpečnost a zdraví. Tyto 
společné znaky nabízejí příležitosti k 
společnému rozvoji technologií v oblasti 
vesmíru a v ostatních oblastech v 
počátečních fázích, zejména ze strany 
malých a středních podniků, což může vést 
k rychlejším průlomovým inovacím, než 
by jich bylo možno dosáhnout později v 
osamostatněných podnicích. Využívání 
stávající evropské vesmírné infrastruktury 
by mělo být podněcováno podporou vývoje 
inovativních výrobků a služeb založených 
na dálkovém průzkumu a geolokalizaci. 
Evropa by mimoto měla pomocí náležitě 
zacílených opatření posilovat počínající 
rozvoj podnikání ve vesmírném odvětví.

Řada výzev v oblasti vesmírných 
technologií má paralely s výzvami v oblasti 
pozemních technologií, jako je energetika, 
telekomunikace, využívání přírodních 
zdrojů, robotika, bezpečnost a zdraví. Tyto 
společné znaky nabízejí příležitosti k 
společnému rozvoji technologií v oblasti 
vesmíru a v ostatních oblastech v 
počátečních fázích, zejména ze strany 
malých a středních podniků, což může vést 
k rychlejším průlomovým inovacím, než 
by jich bylo možno dosáhnout později v 
osamostatněných podnicích. Využívání 
stávající evropské vesmírné infrastruktury 
by mělo být podněcováno podporou vývoje 
inovativních výrobků a služeb založených 
na dálkovém průzkumu a geolokalizaci a 
vesmírných telekomunikacích. Evropa by 
mimoto měla pomocí náležitě zacílených 
opatření na podporu integrovaného 
využívání různých služeb na vesmírném 
základě posilovat počínající rozvoj 
podnikání ve vesmírném odvětví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 1 – bod 1.6 – bod 1.6.2 – odst. 2 – bod d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) kontext mise, například analýza 
vesmírného prostředí, pozemní stanice, 
ochrana vesmírných systémů před střetem s 
odpadem a účinky slunečních erupcí 
(situační orientace ve vesmíru („Space 
Situational Awareness“, SSA)), podpora 
inovativní infrastruktury pro archivování 
údajů a vzorků;

d) kontext mise, například analýza 
vesmírného prostředí, pozemní stanice, 
ochrana vesmírných systémů před střetem s 
odpadem a účinky slunečních erupcí 
(situační orientace ve vesmíru („Space 
Situational Awareness“, SSA)), podpora 
inovativní infrastruktury pro 
shromažďování, přenos a archivování 
údajů a vzorků;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systémy financování sdílení rizik se 
zaměří i na nevyřešené potřeby v rámci 
různých politik a odvětví, které se týkají 
zejména společenských výzev, jež jsou 
naléhavé, a přesto ze strany soukromého 
sektoru trvale nedostatečně financované, 
a to v důsledku vysokých prahových 
hodnot rizika.

Or. en

Odůvodnění

Lze například nalézt řešení celosvětových problémů, jako jsou nemoci spojené s chudobou, 
pokud se zajistí stabilní a udržitelné financování za účelem rozvoje nových nástrojů. Budou-li 
vyřešena finanční rizika, může se těmito problémy zabývat soukromý sektor. K získání 
nezbytných finančních prostředků na globální výzkum a vývoj v oblasti zdraví je velmi důležité 
hledat další mechanismy financování, které zajistí dlouhodobé investice soukromého sektoru.
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Pozměňovací návrh 79
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dluhový nástroj bude poskytovat úvěry 
jednotlivým příjemcům na investice do 
výzkumu a inovací; záruky finančním 
zprostředkovatelům poskytujícím úvěry 
příjemcům; kombinace úvěrů a záruk a 
záruky a/nebo protizáruky v rámci 
vnitrostátních nebo regionálních systémů 
dluhového financování. Dluhový finanční 
nástroj bude uskutečňovat činnosti k 
zlepšení splatnosti a bude podporovat 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky (viz část II oddíl „3. Inovace v 
MSP“ v této příloze). Prostředky z 
dluhového nástroje mohou být 
kombinovány (případně s připojením 
grantů (včetně jednorázových částek)) 
spolu prostředky z kapitálového finančního 
nástroje do jednoho či více integrovaných 
programů. Možné jsou rovněž zvýhodněné 
půjčky a vyměnitelné dluhopisy.

Dluhový nástroj bude poskytovat úvěry 
jednotlivým příjemcům na investice do 
výzkumu a inovací; záruky finančním 
zprostředkovatelům poskytujícím úvěry 
příjemcům; kombinace úvěrů a záruk a 
záruky a/nebo protizáruky v rámci 
vnitrostátních nebo regionálních systémů 
dluhového financování. Dluhový finanční 
nástroj bude uskutečňovat činnosti k 
zlepšení splatnosti a bude podporovat fázi 
3 specializovaného nástroje pro malé a 
střední podniky (viz část II oddíl „3. 
Inovace v MSP“ v této příloze). Prostředky 
z dluhového nástroje mohou být 
kombinovány (případně s připojením 
grantů (včetně jednorázových částek)) 
spolu prostředky z kapitálového finančního 
nástroje do jednoho či více integrovaných 
programů. Možné jsou rovněž zvýhodněné 
půjčky a vyměnitelné dluhopisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 2 – bod 2.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sdílení rizik a ostatní parametry se mohou 
v rámci oddílů pro jednotlivé politiky nebo 
odvětví lišit, pokud jejich hodnoty nebo 
stavy odpovídají společným pravidlům pro 
dluhové nástroje. Oddíly mohou mít 
mimoto zvláštní komunikační strategie v 
rámci celkové propagační kampaně týkající 
se dluhového nástroje. Lze využít rovněž 
specializovaných zprostředkovatelů na 
vnitrostátní úrovni, jsou-li k posouzení 
možných úvěrů v oblasti konkrétního 

Sdílení rizik a ostatní parametry se mohou 
v rámci oddílů pro jednotlivé politiky nebo 
odvětví lišit, pokud jejich hodnoty nebo 
stavy odpovídají společným pravidlům pro 
dluhové nástroje. Oddíly mohou mít 
mimoto zvláštní komunikační strategie v 
rámci celkové propagační kampaně týkající 
se dluhového nástroje. Lze využít rovněž 
specializovaných zprostředkovatelů na 
vnitrostátní úrovni, jsou-li k posouzení 
možných úvěrů v oblasti konkrétního 
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oddílu zapotřebí zvláštní odborné znalosti. oddílu zapotřebí zvláštní odborné znalosti.

Evropská investiční banka, která jménem 
Komise spravuje úvěrový nástroj, bude 
oprávněna poskytnout půjčku projektům 
zatíženým velkým technologickým 
rizikem, nikoli pouze nabídnout půjčku 
s nižším než tržním úrokem projektům 
s malým technologickým rizikem.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 2 – bod 2.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specializovaný nástroj pro MSP v rámci 
dluhového nástroje se zaměří na MSP 
orientované na výzkum a inovace a malé 
společnosti se střední kapitalizací částkami 
úvěrů nad 150 000 EUR, a tak doplní 
financování poskytované MSP nástrojem 
pro úvěrové záruky v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP.

Specializovaný nástroj pro MSP v rámci 
dluhového nástroje se zaměří na MSP 
orientované na výzkum a inovace a malé 
společnosti se střední kapitalizací částkami 
úvěrů nad X EUR, a tak doplní financování 
poskytované MSP nástrojem pro úvěrové 
záruky v rámci programu pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP.

Or. en

Odůvodnění

Konečná částka bude vycházet z částky dohodnuté v rámci programu COSME.

Pozměňovací návrh 82
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 3 – bod 3.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Malé a střední podniky budou 
podporovány v rámci celého programu 
Horizont 2020. Za tímto účelem se 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky zaměřuje na všechny typy 
inovativních malých a středních podniků, 
které vykazují velké úsilí v oblasti rozvoje, 

Malé a střední podniky budou 
podporovány v rámci celého programu 
Horizont 2020. Za tímto účelem se 
specializovaný nástroj pro malé a střední 
podniky zaměřuje na všechny typy 
inovativních malých a středních podniků, 
které vykazují velké úsilí v oblasti rozvoje, 
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růstu a internacionalizace. Podpora bude 
poskytována pro všechny druhy inovací, 
včetně netechnologických inovací a 
inovací ve službách. Cílem je pomoci 
odstranit nedostatek financování pro 
počáteční fáze vysoce rizikového výzkumu 
a inovací, podněcovat průlomové inovace a 
zvýšit obchodní využití výsledků výzkumu 
ze strany soukromého sektoru.

růstu a internacionalizace. Podpora bude 
poskytována pro všechny druhy inovací, 
včetně netechnologických inovací a 
inovací ve službách. Cílem je pomoci 
odstranit nedostatek financování pro 
počáteční fáze vysoce rizikového výzkumu 
a inovací, podněcovat průlomové inovace a 
zvýšit obchodní využití výsledků výzkumu 
ze strany soukromého sektoru. Tento 
nástroj poskytne úspěšným malým a 
středním podnikům v souvislosti s jejich 
účastí na zadávání veřejných zakázek 
označení kvality.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 3 – bod 3.1 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro malé a střední podniky bude 
poskytovat jednoduchou a odstupňovanou 
podporu. Jeho tři fáze budou zahrnovat 
celý inovační cyklus. Přechod z jedné fáze 
do druhé bude bezproblémový, pokud 
projekt malého nebo středního podniku 
během předchozí fáze prokázal, že si 
zaslouží další financování. Každá fáze 
bude současně otevřená všem malým 
a středním podnikům:

Nástroj pro malé a střední podniky bude 
poskytovat jednoduchou a odstupňovanou 
podporu. Jeho tři fáze budou zahrnovat 
celý inovační cyklus. Přechod z jedné fáze 
do druhé bude bezproblémový, pokud 
projekt malého nebo středního podniku 
během předchozí fáze prokázal, že si 
zaslouží další financování. Malé a střední 
podniky mohou žádat o zařazení přímo do 
fáze 2, nezávisle na fázi 1. Každá fáze 
bude současně otevřená všem malým 
a středním podnikům:

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 3 – bod 3.1 – odst. 5 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude podporován výzkum a vývoj se Bude podporován výzkum a vývoj 
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zvláštním zaměřením na demonstrace
(otestování, prototyp, studie týkající se 
rozšíření, návrh, pilotní inovativní procesy, 
výrobky a služby, ověření výkonnosti atd.) 
a tržní replikaci.

prostřednictvím inovačního voucheru, 
který mohou malé a střední podniky 
použít k samostatné činnosti nebo ke 
spolupráci s jednou nebo několika 
výzkumnými institucemi (univerzity, 
výzkumná centra nebo další společnosti 
v jiném členském státě nebo v přidružené 
zemi). Přestože bude zvláštní pozornost
věnována demonstracím (otestování, 
prototyp, studie týkající se rozšíření, návrh, 
pilotní inovativní procesy, výrobky a 
služby, ověření výkonnosti atd.) a tržní 
replikaci, jsou možné i činnosti v oblasti 
výzkumu a vývoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude se usilovat o synergie s politikou 
Unie v oblasti soudržnosti v rámci 
vnitrostátních nebo regionálních 
inovačních strategií pro inteligentní 
specializaci.

Bude se usilovat o synergie s politikou 
Unie v oblasti soudržnosti v rámci 
vnitrostátních nebo regionálních 
inovačních strategií pro inteligentní 
specializaci. Tato součinnost může 
vycházet rovněž z vnitrostátních a 
regionálních zkušeností s programy 
Eureka a Eurostars při podporování 
inovací a výzkumu v malých a středních 
podnicích postupem zdola nahoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspěšné snahy v oblasti prevence, 
zvládnutí a léčení nemocí, zdravotního 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Všechny tyto činnosti budou prováděny 
tak, aby byla podpora poskytována v rámci 
celého cyklu výzkumu a inovací a aby se 
posílila konkurenceschopnost evropských 
odvětví a rozvoj nových tržních 
příležitostí. Programy a projekty v rámci 
tohoto tématu by měly koordinovat své 
výzkumné programy a využít výzkumné 
infrastruktury ESFRI. Pro usnadnění 
strategické koordinace výzkumu a inovací 
v oblasti zdravotnictví napříč programem 
Horizont 2020 a pro podporu 
nadnárodního lékařského výzkumu bude 
vytvořen odpovídající tematický poradní 
sbor pro zdravotnictví. Tuto koordinaci lze 
rozšířit i na jiné programy a nástroje 
související s touto výzvou. Koordinované 
evropské úsilí posílí vědecké a lidské 
kapacity v oblasti lékařského výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Koncepce budou zahrnovat dlouhodobou 
kohortovou studii a spojení s údaji 
získanými z výzkumu oblastí s příponou “-
omika” a jinými metodami.

Or. en

Odůvodnění

Investice do zdraví ve světě přinášejí reálné výsledky a zvýšení investic bude znamenat přínos 
pro zdraví nejen v zahraničí, ale i v EU. V globálním světě nemůže být žádný závažný problém 
řešen jen na místní nebo regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 90
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Jsou zapotřebí účinnější preventivní 
očkovací látky (nebo alternativní 
preventivní intervence) a programy 
očkování založené na důkazech pro širší 
škálu nemocí, včetně nemocí souvisejících 
s chudobou, jako je HIV/AIDS, 
tuberkulóza, malárie a zanedbávané 
choroby. To závisí na lepším pochopení 
nemoci a jejích jednotlivých stádií a 
následné epidemie a na provedení 
klinických zkoušek a souvisejících studií.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PR\903346CS.doc 59/118 PE489.688v01-00

CS

přesnějšího stanovení diagnózy a 
umožněním léčby, která je více 
přizpůsobena pacientovi.

přesnějšího stanovení diagnózy a 
umožněním léčby, která je více 
přizpůsobena pacientovi ve fázi před 
hospitalizací i po dobu hospitalizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Obecně se uznává, že koordinované a 
strategické plánování lékařského výzkumu 
je naléhavě nezbytné pro zvládání 
největších zdravotních problémů, s nimiž 
se Evropa potýká. Koordinace může řešit 
roztříštěnost a zlepšit využívání 
technologických a infrastrukturních 
zdrojů celým výzkumným společenstvím 
v oblasti biomedicíny. Úspěch a inovace 
v lékařském výzkumu navíc vyžadují 
dlouhodobý závazek k udržitelnému 
vynikajícímu výzkumu.
Vědecky řízená strategie může podpořit 
zdravější a produktivnější Evropu tím, že 
odpoví na velkorysý závazek evropského 
výzkumného společenství v oblasti 
biomedicíny a na příležitosti a výzvy, jež 
nabízí výsledky biomedicínského 
výzkumu, zejména z pohledu 
personalizované medicíny. Strategické 
kroky a vědecká podpora na vysoké 
úrovni můžou politice od samého počátku 
zajistit odborný přínos a podporovat 
inovace a konkurenceschopnost 
s vědomím složitosti inovačního cyklu, 
podporovat přeshraniční účast většího 
počtu výzkumných pracovníků a na 
vědeckém základě zajistit úspory ve 
vnitrostátních systémech zdravotnictví.
Prvním krokem bude zřízení vědeckého 
poradního sboru pro zdravotní výzkum na
vysoké úrovni s cílem reagovat na 
naléhavou potřebu podpory strategické 
vědecké koordinace zdravotního výzkumu 
napříč programem Horizont 2020 a 
prosazování nadnárodního lékařského 
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výzkumu. Cílem této strategické 
koordinace bude přispět k definování 
biomedicínského výzkumu a programů 
přenosu poznatků, které budou založeny 
na nejlepším možném odborném vedení, 
měly by politice od samého počátku 
zajistit odborný přínos a zajistit návratnost 
ve vnitrostátních systémech zdravotnictví. 
Cílem strategické vědecké koordinace je 
rovněž nalákat další oblasti vědeckého a 
technologického výzkumu na možnosti, 
jež nabízí moderní biomedicínský výzkum.
Poradní sbor poskytne impuls a nástroje 
nezbytné k podpoře vzájemného působení 
a součinnosti v širším měřítku tím, že 
zavede vnitřní strategickou koordinaci 
programu Horizont 2020 ve všech 
oblastech lékařského výzkumu, jež se 
bude opírat o špičkové vědecké 
poradenství. Ve všech vhodných 
případech se bude usilovat o dobrovolné 
sbližování mezi vnitrostátními agenturami 
zajišťujícími financování a Komisí, pokud 
jde o specifické cíle, stejně jako o 
specifické strategické partnerství na 
úrovni Unie mezi průmyslem, 
vnitrostátními agenturami a Komisí a 
strategické sbližování na programové 
úrovni zahrnující regulační orgány a 
vnitrostátní zdravotnické orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 1 – bod 1.16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.16a. Vývoj simulačních lékařských 
zařízení
Pokles nákladů na sekvenční zpracování a 
další technologie s příponou –omika 
stejně jako dostupnost vysoce výkonné 
výpočetní techniky v blízké budoucnosti 
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vůbec poprvé umožní rozvoj 
mechanizovaných počítačových 
simulačních modelů a zdravotnických 
prostředků, jejichž prostřednictvím budou 
vytvářeny, které budou lékařům pomáhat 
při rozhodování o léčbě, a to na základě 
důkazů a simulace před použitím zařízení, 
a rovněž podpoří technologii vývoje 
nových a levnějších léčiv. Skutečností se 
stane lékařství založené na přesnosti, 
jehož konečným cílem bude pacienty 
nejen ošetřovat, ale skutečně léčit, a 
snižovat růst výdajů na zdravotnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Evropské výzvy biohospodářství: 
zajišťování a bezpečnost potravin, 
udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský 
a námořní výzkum 

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K podpoře produktivnějších a odolnějších 
zemědělských a lesnických systémů účinně 
využívajících zdroje, které dodávají 
dostatek potravin, krmiv, biomasy a 
ostatních surovin a poskytují ekosystémové 
služby, přičemž zároveň podporují rozvoj 
prosperujících venkovských hospodářství, 
jsou zapotřebí náležité znalosti, nástroje, 
služby a inovace. Výzkum a inovace 

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

umožní lepší pochopení složitého vztahu 
mezi zemědělstvím a lesnictvím a 
hydrologickým cyklem, které povede 
k lepšímu začlenění zemědělských a 
environmentálních cílů do udržitelné 
produkce, tudíž: zvýšení produktivity a 
účinného využívání zdrojů v zemědělství, 
snižování emisí zemědělských 
skleníkových plynů, omezování úniku 
živin z obdělávané půdy do 
suchozemského a vodního prostředí; 
snížení závislosti na dovozu rostlinných 
bílkovin do Evropy; zvýšení úrovně 
biologické rozmanitosti v systémech 
prvovýroby.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en



PE489.688v01-00 64/118 PR\903346CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 98
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Bude se usilovat o víceoborové přístupy k 
zlepšení vlastností rostlin, zvířat, 
mikroorganismů při současném zajištění 
účinného využívání zdrojů (voda, živiny, 
energie) a ekologické vyváženosti 
venkovských oblastí. Důraz se bude klást 
na integrované a rozmanité produkční 
systémy a zemědělské postupy, včetně 
využívání přesných technologií a koncepcí 
ekologické intenzifikace ve prospěch 
konvenčního i ekologického zemědělství. 
Zvláštní pozornost zasluhuje závlahové 
zemědělství, neboť je obvykle spojováno 
s přesuny větších objemů vody a 
s budováním infrastruktury, která může 
mít dopad na ekosystémy. Je třeba zvážit 
vhodné využití odpadních vod coby 
prostředku, jak zvýšit účinnost výroby a 
řešit změny klimatu a zároveň zajistit 
udržitelnost a odolnosti vůči nedostatku 
vody pro zemědělské zavlažování. 
Mimořádně důležité je omezit únik živin 
z obdělávané půdy do pevninského a 
vodního prostředí tak, aby nedocházelo 
k rozptýlenému znečištění prostřednictvím 
podzemní vody, která se vrací do 
povrchových vodních útvarů. Genetické 
vylepšení adaptačních a produkčních 
vlastností rostlin a zvířat bude vyžadovat 
všechny přivlastněné konvenční a moderní 
způsoby chovu a lepší využívání 
genetických zdrojů. Náležitá pozornost 
bude věnována hospodaření s půdou v 
zemědělském podniku k zvýšení úrodnosti 
půdy jakožto základu produktivity plodin. 
Bude se podporovat zdraví zvířat a rostlin a 
dále se budou rozvíjet opatření k 
integrovanému tlumení nákaz / hubení 
škůdců. Budou provedeny strategie pro 
eradikaci chorob zvířat včetně zoonóz 
spolu s výzkumem odolnosti vůči 
mikrobům. Přezkoumání dopadů postupů 
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na zdraví zvířat pomůže odstranit obavy 
společnosti. Výše uvedené oblasti budou 
podpořeny větším základním výzkumem s 
cílem zabývat se příslušnými biologickými 
otázkami a rovněž podpořit rozvoj a 
provádění politik Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

monitorování a hodnocení příslušných 
strategií, politik a právních předpisů, nejen 
pro venkovské oblasti, nýbrž pro celé 
biohospodářství. Jsou zapotřebí rovněž 
nástroje a údaje, které umožní náležitě 
posoudit možný kompromis mezi různými 
druhy využívání zdrojů (půda, voda a další 
vstupy) a produkty biohospodářství. Jsou 
zapotřebí rovněž nástroje a údaje, včetně 
těch, které byly vytvořeny a shromážděny 
v průběhu provádění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky1, které umožní 
náležitě posoudit možný kompromis mezi 
různými druhy využívání zdrojů (půda, 
voda a další vstupy) a produkty 
biohospodářství. Pozornost bude věnována 
sociálně-ekonomickému a srovnávacímu 
posouzení zemědělských/lesnických 
systémů a jejich udržitelnosti za použití 
sociálních, ekonomických a ekologických 
kritérií.

_______________
1 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve všech fázích výrobního řetězce potravin 
a krmiv, včetně navrhování, zpracování, 
balení potravin, kontroly procesu, 
snižování odpadů, zhodnocení vedlejších 
produktů a bezpečného využívání nebo 
odstranění vedlejších produktů živočišného 
původu, bude pozornost věnována nutnosti 
zajistit, aby se potravinářský a krmivářský 
průmysl vypořádal se sociálními změnami, 
změnami životního prostředí, změnou 

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

změnami životního prostředí, změnou 
klimatu a hospodářskými změnami od 
místní po celosvětovou úroveň. Budou 
vytvořeny inovativní a udržitelné procesy 
účinně využívající zdroje a 
diverzifikované, bezpečné, cenově 
dostupné a kvalitní výrobky. To posílí 
inovační potenciál evropského 
dodavatelského řetězce potravin, zvýší jeho 
konkurenceschopnost, zajistí hospodářský 
růst a zaměstnanost a umožní evropskému 
potravinářskému průmyslu přizpůsobit se 
změnám. K dalším aspektům, jimiž je 
nutno se zabývat, patří sledovatelnost, 
logistika a služby včetně nedostatku vody 
a zhoršování kvality sladké vody, sociálně-
ekonomické faktory, odolnost 
potravinového řetězce vůči rizikům 
souvisejícím s životním prostředím a 
klimatem a omezení negativních dopadů 
činností v rámci potravinového řetězce a 
měnícího se stravování a výrobních 
systémů na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Návrh rozhodnutí
Příloha I –část III – bod 2 – bod 2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jedním z hlavních znaků živých vodních 
zdrojů je to, že jsou obnovitelné a jejich 
udržitelné využívání závisí na důkladném 
pochopení a vysoké míře kvality a 
produktivity vodních ekosystémů. 
Celkovým cílem je udržitelné využívání 
živých vodních zdrojů v zájmu dosažení co 
nejvyšších sociálních a hospodářských 
přínosů/výnosů z evropských oceánů a
moří. To zahrnuje nutnost optimalizovat 
udržitelné přispívání rybolovu a 
akvakultury k zajišťování potravin v rámci 
světové ekonomiky a snížení silné
závislosti Unie na dovozu mořských 

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

dovozu mořských produktů (přibližně 60 % 
celkové spotřeby mořských produktů v 
Evropě závisí na dovozu a Unie je 
největším světovým dovozcem produktů 
rybolovu) a podporu mořských 
biotechnologií pro „modrý“ růst v oblasti 
paliv. Pozornost se zaměří na průřezové 
vědecké a technologické poznatky v 
mořské a námořní oblasti s cílem uvolnit 
potenciál moří a vnitrozemských vod v 
celé škále mořských a námořních 
průmyslových odvětví a zároveň chránit 
životní prostředí a přizpůsobit se změně 
klimatu. V souladu se stávajícími 
politickými rámci podpoří výzkumné 
činnosti ekosystémový přístup k řízení a 
využívání přírodních zdrojů 
a „ekologizaci“ dotyčných odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.4 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4. Udržitelná a konkurenceschopná 
biotechnologická odvětví

2.4. Udržitelná a konkurenceschopná 
biotechnologická odvětví a podpora 
rozvoje evropského biohospodářství

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

tak, aby spolupracovaly za účelem 
optimalizace celkové spotřeby energie v 
budovách, v odvětví služeb a v průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1

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.
Proveditelnost ve vzdálených oblastech a 
v prostředí s nepříznivými klimatickými 
podmínkami by měla být prověřena za 
použití vhodných nástrojů modelování 
podnebí a oceánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – 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. Inovativní 
řešení pro integraci systému by mělo být 
uplatněno do roku 2020. Pozornost se 
bude soustředit na rozvoj a demonstraci 
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posíleného rozhraní sítě (síťové ukládání 
a aktivní invertory poskytující služby pro 
provoz systému elektrické energie) a na 
posílené stavební rozhraní (pokročilé 
multifunkční fotovoltaické moduly a 
rovnováha systémových prvků se 
zvláštními funkcemi pro stavební 
integraci).

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – 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 díky 
ukládání a hybridizaci 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. Prioritou budou 
řešení, která účinně spojují výrobu 
elektřiny ze sluneční energie s dalšími 
obnovitelnými zdroji, jako je biomasa 
v hybridních elektrárnách, která umožní 
spolehlivou výrobu elektrické energie, 
nebo jiné účely, jako je odsolování vody.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – 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

Odůvodnění

Text přesunut do bodu 3.2.4c.

Pozměňovací návrh 112
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Geotermální energie, vodní energie a Geotermální energie, vodní energie a 
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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.

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. Kromě pilotních instalací 
by demonstrační projekty měly zahrnovat 
odpovídající systémy řízení opírající se o 
informace poskytované prostřednictvím 
nástrojů pro sledování a předpovídání, a 
usilovat tak o ochranu majetku.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.4a. Ukládání energie z obnovitelných 
zdrojů
Se vzrůstajícím používáním obnovitelných 
energií je poptávka po ukládání nestálé 
obnovitelné energie stále naléhavější. 
Rozvoj skladovacích technologií se stane 
povinným, a to jak v případě 
krátkodobého ukládání (minutová rezerva 
při řízení terciární sítě), tak u 
dlouhodobých aplikací od hodinového až 
po celosezónní ukládání. Široká škála 
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časových úseků vyžaduje širokou škálu 
technologií. Cílem je vyvinout různé 
způsoby skladování elektrické energie 
(např. superkondenzátory, různé druhy 
baterií), mechanického ukládání (např. 
setrvačníky, adiabatický stlačený vzduch) 
a chemického ukládání (např. výroba 
vodíku flexibilní elektrolýzou, přeměna na 
metan nebo jiné uhlovodíky). První 
způsoby (elektrické a mechanické 
ukládání) se hodí spíše pro krátkodobé 
ukládání, neboť mají vysokou účinnost 
přeměny. Přestože je jeho zpětná účinnost 
nižší, poslední způsob, tzv. „energie na 
plyn“, nabízí obrovský potenciál nejen pro 
dlouhodobé ukládání energie. Umožňuje 
začlenit ukládání energie do výroby 
alternativních pohonných hmot pro 
(leteckou) dopravu a výroby chemických 
látek. Technologie „energie na plyn“ 
přináší ve výsledku nejvyšší potenciál pro 
využití CO2, použije-li se vodík vzniklý při 
elektrolýze k přeměně CO2 na metan. 
Výroba energie z vodních zdrojů 
využívající ukládání vody a obousměrné 
systémy může rovněž hrát významnou 
úlohu při doplnění jiných druhů 
obnovitelné energie, které nelze ukládat, a 
mohla by být využívána v energetických 
špičkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.4b. Decentralizovaná výroba energie
Distribuovaná výroba energie hraje 
významnou úlohu ve vnitrozemských 
izolovaných oblastech a na ostrovech. 
Budou dále zkoumána odpovídající řešení 
výroby energie a řízení energetických 
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systémů.
Bude podporována mezinárodní 
spolupráce s rozvojovými zeměmi, a to 
s ohledem na snižování chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.4c. Rozvoj konkurenceschopných a 
ekologicky bezpečných technologií pro 
zachycování, přepravu, ukládání a 
využívání 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.
Zachycování a využívání uhlíku (CCU) 
navíc nabízí potenciál pro použití CO2
zachyceného z elektráren a průmyslových 
zařízení zároveň se získáním přidané 
hodnoty. Ukázky a rozvoj způsobů 
opětovného použití CO2 přinesou větší 
udržitelnost technologií na zachycování a 
v budoucnosti zvýší přijatelnost 
technologií CCS a CCU ze strany 
veřejnosti. Je třeba zabývat se systémy 
zachycování a využívání uhlíku a 
technologiemi přeměny CO2 na takové 
produkty, jako jsou chemikálie, hnojiva, 
paliva a bioropa.
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Budou prozkoumány nové technologie 
ukládání, včetně ukládání v chemických 
produktech (uhlík na chemikálie), výroba 
paliv technologií syngas pro ukládání a 
rozvoj nízkonákladových a vůči palivům 
tolerantních zplyňovacích technologií,
které jsou pro tyto systémy zásadní. Vedle 
toho je třeba včas rozvíjet spolehlivou 
infrastrukturu pro CO2, neboť elektrárny 
na fosilní paliva a další zdroje CO2 se 
nebudou nalézat v blízkosti míst pro 
ukládání.
Podpora bude poskytována zejména na 
demonstrace týkající se celého řetězce 
CCS nebo CCU pro reprezentativní 
portfolio různých technologických 
možností zachycování, přepravy, ukládání 
a využívání. To bude doprovázeno 
výzkumem s cílem vyvinout účinnější 
technologie výroby a ukládání energie, 
zdokonalené součásti, integrované 
systémy a postupy u elektráren na fosilní 
paliva a v jiných průmyslových odvětvích 
s vysokými emisemi uhlíku zprovozněných 
po roce 2020. Kromě toho bude prováděn 
výzkum bezpečného geologického 
ukládání zachyceného CO2, který umožní 
komerční využití technologií CCS a CCU.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.3.3

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 

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 nebo z pyroelektrického 
rozkladu vody za nízké teploty. Tyto nové 
cesty mohou nabídnout potenciál k 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.4a. Flexibilní a účinné elektrárny na 
fosilní paliva – nestálá energie 
z obnovitelných zdrojů
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 elektrickou 
energii z různých obnovitelných zdrojů 
elektrickou energií z flexibilních 
konvenčních elektráren. Provoz 
konvenčních elektráren je v současnosti
koncipován na základní zatížení, zatímco 
pokud jsou zálohou pro obnovitelnou 
energii, pracují často pouze na částečné 
zatížení. V tomto režimu jsou méně 
výkonné, což má vliv na emise.
Je třeba provést výzkum týkající se 
optimalizace flexibility a účinnosti 
konvenčních elektráren při provozu na 
částečné zatížení, a tak zajistit, aby byla 
k dispozici flexibilní a účinná záloha, 
která bude doplňovat a podporovat 
rostoucí podíl energie z obnovitelných 
zdrojů a postupně umožní větší začlenění 
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elektrické energie z různých 
obnovitelných zdrojů do sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 3 – bod 3.8 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Priority rozhodování a uvádění na trh by 
se měly opírat o úspěch iniciativy 
Inteligentní energie – Evropa, prováděné 
Výkonnou agenturou pro 
konkurenceschopnost a inovace (EACI), 
která od svého založení v roce 2003 
zajistila financování více než 500 
evropských projektů, do nichž je zapojeno 
3 500 evropských organizací. Iniciativa 
Inteligentní energie – Evropa by měla 
pokračovat s podobnými cíli a být nadále 
řízena s podobným zaměřením jako 
dosud.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – 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 

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 
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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.

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. Vklad odvětví 
do řízení evropských průmyslových 
iniciativ bude formálně a transparentně 
vzat v úvahu, a to s ohledem na priority 
financování nástrojů stanovené 
v prováděcích plánech evropských 
průmyslových iniciativ.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.1 – bod 4.1.1 – odst. 1 – bod 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 (například částice). 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toho lze dosáhnout zavedením 
intermodálního „přímého“ dopravního 
systému a zamezením zbytečnému 
používání dopravy. To znamená 
prosazování větší integrace mezi 

Toho lze dosáhnout zavedením 
intermodálního „přímého“ dopravního 
systému a zamezením zbytečnému 
používání dopravy. To znamená 
prosazování větší integrace mezi 
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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.

jednotlivými druhy dopravy, optimalizaci 
dopravních řetězců a lepší integrované 
dopravní služby využívající nové a 
výkonnější navigační systémy, jako 
EGNOS a Galileo. Tato inovativní řešení 
usnadní rovněž přístupnost, a to i pro 
stárnoucí obyvatelstvo a zranitelné 
uživatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – 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 umožní nové aplikace 
v oblasti lokalizace, navigace a časování, 
jež jsou umožněny díky družicovým 
navigačním systémům Galileo a EGNOS.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.2 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Inovativní technologie v oblasti 
uspořádání letového provozu přispějí ke 
skokové změně v oblasti bezpečnosti a 
účinnosti s rychle rostoucí poptávkou k 
dosažení větší přesnosti, zkrácení doby 
strávené při postupech souvisejících s 
cestováním na letištích a k dosažení 
odolnosti v systému letecké dopravy. 
Zavedení a další rozvoj „jednotného 
evropského nebe“ budou podpořeny 
řešeními pro vyšší automatizaci 
a nezávislost při uspořádání letového 
provozu a kontrole letadel, lepší integrací 
vzdušných a pozemních složek a novými 
řešeními pro účinné a hladké odbavení 
cestujících a nákladu v rámci celého 
dopravního systému.

a) Inovativní technologie v oblasti 
uspořádání letového provozu přispějí ke 
skokové změně v oblasti bezpečnosti a 
účinnosti s rychle rostoucí poptávkou k 
dosažení větší přesnosti, zkrácení doby 
strávené při postupech souvisejících s 
cestováním na letištích a k dosažení 
odolnosti v systému letecké dopravy. 
Inovativní navigační systémy využívající 
evropský program GNSS, jako je EGNOS, 
optimalizují přiblížení na přistání, zvýší 
bezpečnost letů a sníží spotřebu paliva, 
což umožní lepší využívání velkých letišť a 
plné využívání menších letišť. Zavedení a 
další rozvoj „jednotného evropského nebe“ 
budou podpořeny řešeními pro vyšší 
automatizaci a nezávislost při uspořádání 
letového provozu a kontrole letadel, lepší 
integrací vzdušných a pozemních složek a 
novými řešeními pro účinné a hladké 
odbavení cestujících a nákladu v rámci 
celého dopravního systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 4 – bod 4.2 – bod 4.2.2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) U železniční a silniční dopravy zlepší
optimalizace řízení sítí účinné využívání 
infrastruktury a usnadní přeshraniční 
operace. Budou vyvinuty komplexní 
systémy řízení silniční dopravy a 
informační systémy, které vzájemně 
spolupracují a které využívají komunikaci 
mezi vozidly a mezi vozidlem a
infrastrukturou.

c) U železniční a silniční dopravy zlepší 
optimalizace řízení sítí účinné využívání 
infrastruktury a usnadní přeshraniční 
operace. Budou vyvinuty komplexní 
systémy řízení silniční dopravy a 
informační systémy, které vzájemně 
spolupracují a které využívají komunikaci 
mezi vozidly a mezi vozidlem a 
infrastrukturou a evropské družicové 
navigační systémy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – 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 a jiné 
skleníkové plyny než CO2, tak i částice 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 126
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.1 – bod 5.1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lepší pochopení příčin a vývoje změny 
klimatu a přesnější klimatické odhady jsou 
pro společnost zásadní, aby bylo možno 
chránit životy, statky a infrastruktury a 
zajistit účinné rozhodování. Je nezbytné 
dále zlepšit vědecké poznatky o 
klimatických faktorech, procesech, 
mechanismech a zpětné vazbě v souvislosti 
s fungováním oceánů, suchozemských 
ekosystémů a atmosféry. Lepší klimatické 
odhady v příslušném časovém a 
prostorovém měřítku budou podpořeny 
vypracováním přesnějších scénářů a 
modelů, včetně plně spojených modelů 
zemského systému.

Lepší pochopení příčin a vývoje změny 
klimatu a přesnější klimatické odhady jsou 
pro společnost zásadní, aby bylo možno 
chránit životy, hospodářské činnosti, 
statky a infrastruktury a zajistit účinné 
rozhodování. Je nezbytné dále zlepšit 
vědecké poznatky o klimatických 
faktorech, procesech, mechanismech a 
zpětné vazbě v souvislosti s fungováním 
oceánů, suchozemských ekosystémů a 
atmosféry i polárních oblastí. Lepší 
klimatické odhady v příslušném časovém a 
prostorovém měřítku budou podpořeny 
vypracováním přesnějších scénářů a 
modelů, včetně plně spojených modelů 
zemského systému.

Or. en
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Pozměňovací návrh 127
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.1 – bod 5.1.2

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 
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 

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 
nepříznivé dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost, ekosystémy a 
ekosystémové služby, infrastruktury a 
hospodářské a přírodní zdroje. Například 
změny klimatu by mohly způsobit častější 
výskyt extrémních hydrologických jevů 
(záplav a sucha) s velkým dopadem na 
vodní zdroje, ekosystémy a udržitelnost 
hospodářských činností tak, jak se s nimi 
setkáváme v současnosti. Zvláště závažný 
je dopad na dostupnost vody. V mnoha 
oblastech Unie se zvýší nedostatek vody 
větší a bude docházet k ještě 
nevyváženějšímu rozdělení v prostoru a 
v čase, což bude vyžadovat nové formy 
řízení. 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 specifických rysů ostrovů a 
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zaměstnanost a životní úroveň zranitelných 
skupin.

nejvzdálenějších regionů a 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. en

Pozměňovací návrh 128
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.1 – bod 5.1.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přechod Unie na konkurenceschopnou 
ekonomiku, která účinně využívá zdroje a 
je odolná vůči změně klimatu, do 
roku 2050 vyžaduje návrh účinných, 
dlouhodobých strategií s nízkými emisemi 
a značný pokrok, pokud jde o naše 
inovační schopnosti. Výzkum posoudí 
environmentální a sociálně-ekonomická 
rizika, příležitosti a dopady možností 
zmírňování změny klimatu. Výzkum 
podpoří rozvoj a validaci nových modelů 
zahrnujících klima, energetiku a 
hospodářství s přihlédnutím k 
ekonomickým nástrojům a příslušným 
externalitám za účelem otestování 
možností politiky v oblasti zmírňování 
změny klimatu a vývoje nízkouhlíkových 
technologií v různých měřítcích a pro 
hlavní hospodářská odvětví a oblasti 
společnosti na úrovni Unie a na 
celosvětové úrovni. Akce usnadní 
technologické, institucionální a sociálně-

Přechod Unie na konkurenceschopnou 
společnost, která účinně využívá zdroje a 
je odolná vůči změně klimatu, do 
roku 2050 vyžaduje návrh účinných, 
dlouhodobých strategií s nízkými emisemi 
a značný pokrok, pokud jde o naše 
inovační schopnosti. Výzkum posoudí 
environmentální a sociálně-ekonomická 
rizika, příležitosti a dopady možností 
zmírňování změny klimatu. Výzkum 
podpoří rozvoj a validaci nových modelů 
zahrnujících klima, energetiku a 
hospodářství s přihlédnutím k 
ekonomickým nástrojům a příslušným 
externalitám za účelem otestování 
možností politiky v oblasti zmírňování 
změny klimatu a vývoje nízkouhlíkových 
technologií v různých měřítcích a pro 
hlavní hospodářská odvětví a oblasti 
společnosti na úrovni Unie a na 
celosvětové úrovni. Akce usnadní 
technologické, institucionální a sociálně-
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ekonomické inovace zlepšením vazeb mezi 
výzkumem a použitím a mezi podnikateli, 
konečnými uživateli, výzkumnými 
pracovníky a znalostními institucemi.

ekonomické inovace zlepšením vazeb mezi 
výzkumem a použitím a mezi podnikateli, 
konečnými uživateli, výzkumnými 
pracovníky a znalostními institucemi.
Účinná a účelná správa vodních zdrojů 
bude nutně hrát klíčovou úlohu jakožto 
součást politik pro zmírnění změny 
klimatu. Polopouštní oblasti EU a oblasti 
EU trpící nedostatkem vody se budou 
rozšiřovat a budou vážně zasaženy 
změnou klimatu. Zhoršení dostupnosti 
vody, zvýšení četnosti výskytu a intenzity 
extrémních jevů a v zásadě ještě méně 
vyvážené rozdělení dostupnosti vody bude 
vyžadovat velmi efektivní způsoby řízení 
vodního hospodářství, lepší řízení 
poptávky a v některých případech zvýšení 
objemu ukládané vody s cílem zvýšit 
bezpečný přísun vody. Je třeba 
prozkoumat, jak minimalizovat dopad 
těchto zmírňujících opatření na životní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.2. Udržitelné hospodaření s přírodními 
zdroji a ekosystémy

5.2. Ochrana životního prostředí a 
udržitelné řízení přírodních zdrojů, vody, 
biologické rozmanitosti a ekosystémů

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společnosti se potýkají s velkým Společnosti se potýkají s velkým 
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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.

problémem, který souvisí s nastolením 
udržitelné rovnováhy mezi lidskými 
potřebami a životním prostředím. 
Environmentální zdroje, včetně vody, 
ovzduší, biomasy, úrodné půdy, lesnictví, 
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 a dokonce ničeny 
(např. extrémní lesní požáry). 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – 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 zachování, které zajišťuje 
udržitelnou rovnováhu mezi omezenými 
zdroji a potřebami společnosti 
a ekonomiky.

K jeho dosažení se výzkum a inovace 
zaměří na:
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Pozměňovací návrh 132
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1

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. 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 způsobuj, je prvořadou potřebou. 
Simulace, shromažďování údajů a 
analýza jsou zcela zásadní, neboť 
dodávají informace do systémů podpory 
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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. Co se týče vody, 
předpokládají se řídicí strategie, které 
spojí využívání přírodních vodních útvarů 
a alternativních zdrojů (např. vyčištěné 
odpadní vody) k často protichůdným 
účelům (zemědělství, údržba krajiny, 
obnova/obohacování životního prostředí, 
boj proti lesním požárům, rekreace a 
zásobování veřejnosti). Pozornost bude 
věnována množství vody a kvalitě 
přírodních útvarů, zejména těch, které se 
využívají pro získávání pitné vody. 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 zajišťují, aby 
společenské a ekonomické činnosti 
probíhaly v mezích udržitelnosti a 
přizpůsobivosti ekosystémů a biologické 
rozmanitosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2

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 
a jejich dopadu 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, polární oblasti, kvalita 
ovzduší, biologická rozmanitost, využívání 
půdy, lesní požáry a půda. Odolnost 
společností a ekosystémů vůči 
katastrofickým událostem, včetně 
přírodních rizik a lesních požárů, 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. Zvláštní 
pozornost bude věnována i zvýšení 
informovanosti veřejnosti o výsledcích 
výzkumu a zapojení občanů do 
rozhodování a tomu, aby veřejnost inovace 
a inovační technologie přijala.

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.2.2a. Udržitelné využívání pobřežního a 
mořského prostředí
Hlavní hrozbou pro ekosystémy je změna 
klimatu a využívání zdrojů. Zásadní 
význam má ochrana a udržitelné řízení 
přírodních zdrojů, hodnocení biologické 
rozmanitosti a ochrana pobřežních a 
mořských ekosystémů (včetně hlubokých 
moří) pomocí nástrojů pro inovativní 
způsoby sledování a monitorování. 
Znalosti by se měly zaměřit na rozvoj 
nových koncepcí a nástrojů na zvyšování 
odolnosti ekosystémů vůči přírodním 
rizikům a na dopady změny klimatu a 
sociální a hospodářské činnosti, které 
znamenají další tlak na ekosystémy. Toho 
by mělo být dosaženo prostřednictvím 
vědeckého řízení se zapojením společnosti, 
podporujícího rozvoj udržitelných a služeb 
účinně využívajících mořské zdroje, 
včetně služeb nevyužívajících zdroje, a 
rovněž na základě spolehlivých znalostí 
mořských ekosystémů. Tento přístup musí 
zohlednit strukturu mořských ekosystémů, 
jejich funkci a služby. Je nutné zaručit 
rovněž zmírnění hrozeb pro biologickou 
rozmanitost pobřeží a moří (včetně změny 
stanovišť a roztříštěnosti, invazivních 
druhů, nadměrného využívání zdrojů a 
znečištění). Je třeba podporovat a zlepšit 
nástroje územního plánování námořních 
prostor, včetně ochrany pobřeží a 
chráněných mořských oblastí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.3.2 – název

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 dodávek a 
využívání surovin, včetně nerostných 
zdrojů z půdního a vodního prostředí,
zahrnující průzkum, těžbu, zpracování, 
recyklaci a využití

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.3.2

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 
požadavky na energii a zdroje.

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 
životnosti, s minimálními požadavky na 
energii a zdroje.
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Pozměňovací návrh 137
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.3.4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příkladem je zvyšující se závislost 
evropského chemického průmyslu na 
vnějších zdrojích ropy a zemního plynu 
jakožto chemických surovinách. Proto má 
chemický průmysl 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 vyhlídky na rozvoj pro případ 
ztenčování celosvětových zásob ropy a 
politické nestability v zemích její 
produkce. V budoucnosti by vznikat 
technologie a závody na zpracování, 
vyrábějící alternativní uhlovodíkové 
zdroje využitelné v evropském chemickém 
průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.4 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.4. Umožnění přechodu na zelenou
ekonomiku prostřednictvím ekologických 
inovací

5.4. Umožnění přechodu na udržitelnou 
společnost a ekonomiku prostřednictvím 
ekologických inovací

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této činnosti je proto podporovat 
veškeré formy ekologických inovací, které 
umožní přechod na zelenou ekonomiku.

Cílem této činnosti je proto podporovat 
veškeré formy ekologických inovací, které 
umožní přechod na udržitelnou společnost 
a ekonomiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.4 – bod 5.4.1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.4.1. Posílení ekologicky inovativních 
technologií, procesů, služeb a výrobků a 
podporu jejich zavádění na trh

5.4.1. Posílení ekologicky inovativních 
technologií, procesů, služeb a výrobků

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.4 – 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 
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 

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 
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 
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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.

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. Za 
stávajících hospodářských okolností je 
třeba při zavádění inovativních myšlenek 
v oblasti ekologie na trh upřednostnit 
podporu soukromých společností a klást 
důraz na malé a střední podniky, tak jako 
při předchozí tržní replikaci ekologických 
inovací. Důraz se bude klást na usnadnění 
přechodu z výzkumu na trh se zapojením 
průmyslu, a zejména malých a středních 
podniků, od vývoje prototypů po 
demonstraci před uvedením do prodeje. 
Vytváření sítí mezi inovátory v ekologické 
oblasti bude usilovat rovněž o větší šíření 
znalostí a lepší spojení nabídky s 
poptávkou.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.4 – bod 5.4.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora prvního uplatnění a tržní 
replikace téměř komerčních 
ekoinovačních řešení
Není neobvyklé, aby se velmi slibné a 
technicky pokročilé ekoinovační
technologie, postupy, služby a produkty 
nedostaly na trh v důsledku potíží před 
uvedením na trh a zbytkového rizika 
spojeného s výrobou. Ekoinovační řešení, 
která byla technicky předvedena, 
neuplatní svůj plný ekologický a 
ekonomický potenciál, neboť jejich 
uvedení na trh je ze strany soukromých 
investorů pociťováno jako příliš riskantní. 
To platí zejména pro řešení, která 
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přinášejí nově založené nebo inovativní 
malé a střední podniky. Cílem bude 
podpora projektů, u nichž dochází k 
prvnímu uplatnění, a tržní replikace 
ekoinovačních technologií, produktů, 
služeb nebo postupů s významem pro 
Unii, které již byly technicky předvedeny, 
ale v důsledku zbytkového rizika ještě 
nepronikly na trh. Tyto kroky by měly 
přispět k odstranění překážek rozvoje a 
k širokému uplatnění ekoinovací, vytvořit 
nebo rozšířit trhy pro dotyčná řešení a 
zlepšit konkurenceschopnost podniků 
v Unii, zejména malých a středních 
podniků, na světovém trhu.

Or. en

Odůvodnění

Na základě zkušeností s mimořádně úspěšným programem tržní replikace ekoinovací, který 
provádí EACI, by se měl Horizont 2020 zabývat podporou tržní replikace jako samostatnou 
položkou. Rozlišování mezi výzkumem a vývojem ekoinovací a tržní replikací ekoinovací má tu 
výhodu, že upozorňuje na rozdílnou povahu obou projektů a zajišťuje kontinuitu programu 
ekoinovací, který je v současné době mezi ekoinovátory z řad podnikatelů nejpopulárnějším 
programem ES.

Pozměňovací návrh 143
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.4 – bod 5.4.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou zapotřebí strukturální a institucionální 
změny, které umožní přechod na zelenou
ekonomiku. Výzkum a inovace se budou 
zabývat hlavními překážkami 
společenských a tržních změn a budou 
usilovat o posílení postavení spotřebitelů, 
vedoucích pracovníků v podnicích a tvůrců 
politik při osvojování inovativního a 
udržitelného chování. Budou vyvinuty 
důkladné a transparentní nástroje, metody a 
modely k posouzení a umožnění hlavních 
ekonomických, společenských a 
institucionálních změn, které jsou nezbytné 
k dosažení přechodu na zelenou 

Jsou zapotřebí strukturální a institucionální 
změny, které umožní přechod na 
udržitelnou společnost a ekonomiku. 
Výzkum a inovace se budou zabývat 
hlavními překážkami společenských 
a tržních změn a budou usilovat o posílení 
postavení spotřebitelů, vedoucích 
pracovníků v podnicích a tvůrců politik při 
osvojování inovativního a udržitelného 
chování. Budou vyvinuty důkladné a 
transparentní nástroje, metody a modely k 
posouzení a umožnění hlavních 
ekonomických, společenských a 
institucionálních změn, které jsou nezbytné 
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ekonomiku. Výzkum přezkoumá možnosti 
prosazování udržitelných spotřebních 
zvyklostí se zahrnutím sociálně-
ekonomického výzkumu, behaviorálních 
věd, účasti uživatelů a přijetí inovací ze 
strany veřejnosti a rovněž činností 
k zlepšení komunikace a informovanosti 
veřejnosti. Budou se plně využívat 
demonstrace.

k dosažení přechodu na zelenou 
ekonomiku. Výzkum přezkoumá možnosti 
prosazování udržitelných spotřebních 
zvyklostí se zahrnutím sociálně-
ekonomického výzkumu, behaviorálních 
věd, účasti uživatelů a přijetí inovací ze 
strany veřejnosti a rovněž činností 
k zlepšení komunikace a informovanosti 
veřejnosti. Budou se plně využívat 
demonstrace.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 5 – bod 5.5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.5a. Kulturní dědictví
Výzkumné strategie, metodika a nástroje, 
které jsou nezbytné k zajištění 
dynamického a udržitelného kulturního 
dědictví Evropu v reakci na změnu 
klimatu. Kulturní dědictví ve svých 
různorodých hmotných podobách 
poskytuje živoucí doklad reakce odolných 
komunit na mnohotvárné změny. Výzkum 
v oblasti kulturního dědictví vyžaduje 
multidisciplinární přístup, jehož cílem je 
zlepšit porozumění historickému 
materiálu. Činnosti se zaměří na 
stanovení míry odolnosti na základě 
sledování, monitorování a modelování a 
umožní lépe pochopit, jak komunity 
vnímají změnu klimatu a reagují na ni a 
jak se vyrovnávají se seismickými a 
vulkanickými riziky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 145
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Inovativní a bezpečné společnosti 
podporující začlenění

6. Evropa v měnícím se světě – inovativní,
bezpečné a přemýšlivé společnosti 
podporující začlenění

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – 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. Vědecká 
agenda by měla být schopna provést 
hloubkovou analýzu společenského 
prostoru evropských měst, od jejich 
vlastní dynamiky a posilování místního, 
regionálního a globálního rozměru přes 
posouzení dopadu znalostí, zapojení 
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občanů a sociální nerovnosti až po 
blahobyt společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvalé úsilí o hospodářský růst přináší řadu 
významných lidských, sociálních, 
environmentálních a hospodářských 
nákladů. Inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění v Evropě znamená 
významné změny ve způsobu stanovení, 
měření (včetně měření pokroku nad rámec 
společně používaného ukazatele HDP), 
vytváření a udržování růstu a dobrých 
životních podmínek v průběhu času. 
Výzkum analyzuje vývoj udržitelného 
životního stylu a sociálně-ekonomického 
chování a hodnot a jejich souvislost s 
paradigmaty, politikami a fungováním 
institucí, trhů, podniků, správy a se 
smýšlením v Evropě. Vyvine nástroje pro 
lepší posouzení kontextových a 
vzájemných dopadů tohoto vývoje a 
možností politiky v oblastech, jako je 
zaměstnanost, zdanění, nerovnost, 
chudoba, sociální začlenění, vzdělávání 
a kvalifikace, rozvoj komunit, 
konkurenceschopnost a vnitřní trh. Bude 
analyzovat rovněž vývoj národních 
ekonomik a to, které formy správy na 
evropské a mezinárodní úrovni by mohly 
pomoci zabránit makroekonomickým 
nerovnováhám, měnovým problémům, 
daňové soutěži, problémům souvisejícím s 
nezaměstnaností a zaměstnáním a jiným 
formám hospodářského a finančního 
narušení. Vezme v úvahu rostoucí 
vzájemnou závislost mezi Unií a 
globálními ekonomikami, trhy a finančními 

Trvalé úsilí o hospodářský růst přináší řadu 
významných lidských, sociálních, 
environmentálních a hospodářských 
nákladů. Inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění v Evropě znamená 
významné změny ve způsobu stanovení, 
měření (včetně měření pokroku nad rámec 
společně používaného ukazatele HDP), 
vytváření a udržování růstu a dobrých 
životních podmínek v průběhu času. 
Výzkum analyzuje vývoj udržitelného 
životního stylu a sociálně-ekonomického 
chování a hodnot a jejich souvislost s 
paradigmaty, politikami a fungováním 
institucí, trhů, podniků, správy a se 
smýšlením v Evropě. Vyvine nástroje pro 
lepší posouzení kontextových a 
vzájemných dopadů tohoto vývoje a 
možností politiky v oblastech, jako je 
zaměstnanost, zdanění, nerovnost, 
chudoba, sociální začlenění, vzdělávání 
a kvalifikace, rozvoj komunit, 
konkurenceschopnost a vnitřní trh. Bude 
analyzovat rovněž vývoj národních 
ekonomik a to, které formy správy na 
evropské a mezinárodní úrovni by mohly 
pomoci zabránit makroekonomickým 
nerovnováhám, měnovým problémům, 
daňové soutěži, problémům souvisejícím s 
nezaměstnaností a zaměstnáním a jiným 
formám hospodářského a finančního 
narušení. Vezme v úvahu rostoucí 
vzájemnou závislost mezi Unií a 
globálními ekonomikami, trhy a finančními 
systémy. Evropská města musí být 



PR\903346CS.doc 101/118 PE489.688v01-00

CS

systémy. v centru pozornosti politik, jejichž cílem je 
vytvářet růst, pracovní místa a udržitelnou 
budoucnost. Proto má pro úspěch Evropy 
zásadní význam kontrola jejich chodu –
jak dobře fungují, jak se v nich žije, jak 
jsou atraktivní pro investice a dovednosti. 
Evropská výzkumná agenda, která má na 
paměti rozvoj měst podporující začlenění, 
bude ve větší míře schopna snižovat 
sociální a hospodářské náklady rozdílů 
mezi regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k rostoucímu sociálně-
ekonomickému významu digitálního 
začlenění podpoří výzkum a rozsáhlé 
inovační činnosti řešení v oblasti IKT, 
která podporují začlenění, a účinné 
osvojování digitálních dovedností vedoucí 
k posílení postavení občanů a ke 
konkurenceschopným pracovním silám. 
Důraz se bude klást na nový technologický 
pokrok, který umožní výrazné zlepšení 
personalizace, uživatelské přívětivosti a 
dostupnosti lepším pochopením chování 
občanů, spotřebitelů a uživatelů a jejich 
hodnot, včetně osob se zdravotním 
postižením. To bude vyžadovat přístup k 
výzkumu a inovacím, který je založen na 
„začlenění již od návrhu“.

Vzhledem k rostoucímu sociálně-
ekonomickému významu digitálního 
začlenění podpoří výzkum a rozsáhlé 
inovační činnosti řešení v oblasti IKT, 
která podporují začlenění, a účinné 
osvojování digitálních dovedností vedoucí 
k posílení postavení občanů a ke 
konkurenceschopným pracovním silám. 
Důraz se bude klást na nový technologický 
pokrok, který umožní výrazné zlepšení 
personalizace, uživatelské přívětivosti a 
dostupnosti lepším pochopením chování 
občanů, spotřebitelů a uživatelů a jejich 
hodnot, včetně osob se zdravotním 
postižením. To bude vyžadovat přístup k 
výzkumu a inovacím, který je založen na 
„začlenění již od návrhu“. K vybudování 
společnosti podporující začlenění je 
zapotřebí věnovat se několika tématům: 
např. porozumění měnícím se trhům 
práce a mobilitě pracovních sil a tomu, 
jaký mají vliv na sociální začlenění; 
vybudování odolných evropských oblastí 
podporujících začlenění; podpora modelů 

řízení rozmanitosti a soudržnosti, které 
budou založeny na spolupráci; sociální a 
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kulturní nerovnosti a nerovnost žen a 
mužů a jejich souvislost se sociální 
soudržností; dopad hospodářské krize na 
sociální stát; přistěhovalectví, 
diskriminace a menšinové skupiny a 
stávající politiky na zmírnění 
diskriminace a vyloučení; boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení ve 
znevýhodněných oblastech a regionech; 
vzdělávací systémy a reformy a jejich 
schopnost podporovat začlenění mladých 
lidí do vzdělávání a do společnosti; změny 
v průběhu celého života a výzva, kterou 
představují pro veřejné politiky a pro 
společnosti; soulad práce a osobního 
života po celou dobu života; začlenění 
zdravotně postižených občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.1 – bod 6.1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.1.4. [...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Text přesunut do části 4a, pilíře „vynikající věda“.

Pozměňovací návrh 150
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – 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 

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 
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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.

zemích a rovněž rozvoj ukazatelů, 
datových a informačních infrastruktur. 
Předpokládá se i koordinace s jinými 
evropskými politikami, jako je politika 
vzdělávání, inovací a soudržnosti, jak je 
uvedeno v lublaňském procesu. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu posílení účinných a otevřených 
služeb zaměřených na občany 
(elektronická veřejná správa) bude 
nezbytné podporovat inovace. To bude 
vyžadovat víceoborový výzkum nových 
technologií a rozsáhlé inovace související 
zejména s ochranou digitálního soukromí, 
interoperabilitou, individualizovanou 
elektronickou identifikací, otevřenými 
daty, dynamickými uživatelskými 
rozhraními, konfigurací a integrací 
veřejných služeb zaměřených na občany a 
inovace iniciované uživateli, včetně v 
oblasti společenských a humanitních věd. 
Tyto akce se budou zabývat rovněž 
dynamikou sociálních sítí a crowd-
sourcingem a smart-sourcingem pro 
společné vytváření řešení zabývajících se 
sociálními problémy na základě souboru 
otevřených dat. Tyto akce pomohou 
zvládnout složité rozhodování, zejména 
zpracování a analýzu obrovského množství 

V zájmu posílení účinných a otevřených 
služeb zaměřených na občany 
(elektronická veřejná správa) bude 
nezbytné podporovat inovace. To bude 
vyžadovat víceoborový výzkum nových 
technologií a rozsáhlé inovace související 
zejména s ochranou digitálního soukromí, 
interoperabilitou, individualizovanou 
elektronickou identifikací, otevřenými 
daty, dynamickými uživatelskými 
rozhraními, konfigurací a integrací 
veřejných služeb zaměřených na občany a 
inovace iniciované uživateli, včetně v 
oblasti společenských a humanitních věd. 
Tyto akce se budou zabývat rovněž 
dynamikou sociálních sítí a crowd-
sourcingem a smart-sourcingem pro 
společné vytváření řešení zabývajících se 
sociálními problémy na základě souboru 
otevřených dat. Tyto akce pomohou 
zvládnout složité rozhodování, zejména 
zpracování a analýzu obrovského množství 
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údajů pro společné modelování politik, 
simulaci rozhodování, vizualizační 
techniky, modelování procesů a 
participační systémy, a rovněž analyzovat 
měnící se vztahy mezi občany a veřejným 
sektorem.

údajů pro společné modelování politik, 
simulaci rozhodování, vizualizační 
techniky, modelování procesů a 
participační systémy, a rovněž analyzovat 
měnící se vztahy mezi občany a veřejným 
sektorem. Je třeba se zabývat větší 
komplexností a důsledky otázek, jež 
vyvstávají v souvislosti s technologiemi, 
pokročilými výpočty, přírodními vědami a 
bioinženýrsvtím, které se dotýkají oblastí 
znalostí tradičně spojovaných 
s humanitními vědami, jako je filozofie a 
teologie nebo právní, politické a 
ekonomické myšlení. Důležité je spojit 
umění, vědu a podnikání, nové podoby 
vyjádření v městském prostředí, znalosti, 
umění a podnikání související se 
začleněním multikulturalismu a 
migračních toků a také  mnohojazyčnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2.3. Zajištění zapojení společnosti do 
výzkumu a inovací

6.2.3. Posílený dialog mezi vědou a 
společností

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.3

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 

S cílem vybudovat efektivní dialog mezi 
vědou a společností, získávat pro vědu 
nové talenty a propojit vědeckou excelenci 
se sociálním povědomím a odpovědností 
budou podporovány následující činnosti:
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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.

- Atraktivní vědecká a technologická 
kariéra pro mladé studenty: podpora 
vědecké kariéry v oblasti vědy, technologie 
a inženýrství ve školách; otevření 
univerzit mladým studentům; podpora 
interaktivních a atraktivních vědeckých 
muzeí ze strany vnitrostátních a 
regionálních orgánů; podpora udržitelné 
interakce mezi školami a výzkumnými 
institucemi a rovněž mezi studenty a jejich 
rodinami, učiteli přírodních věd a 
výzkumnými pracovníky.
- Dva rozměry rovnosti žen a mužů: 
zajištění rovnosti ve výzkumných 
profesích a začlenění genderového 
hlediska do výzkumu a vývoje; podpora
rovnosti žen a mužů, zejména podporou 
změn v organizaci výzkumných institucí a 
v obsahu a návrhu výzkumných činností.

- Zapojení společnosti do témat výzkumu 
a inovací: možnost vzájemného působení 
všech subjektů ve společnosti v inovačním 
cyklu s cílem zvýšit kvalitu, relevantnost, 
přijatelnost a udržitelnost výsledků inovací 
začleněním zájmů a hodnot společnosti; 
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podpora zájmu společnosti o témata 
výzkumu a inovací; sledování vnímání 
vědy ze strany občanů a podpora zapojení 
občanů do záležitostí souvisejících 
s rozvojem vědy a technologie. To 
vyžaduje rozvoj zvláštních dovedností, 
znalostí a schopností na úrovni jednotlivce 
a organizace a rovněž na vnitrostátní a 
nadnárodní úrovni zároveň se sledováním 
vnímání vědy ze strany občanů a 
podporou zapojení občanů do politiky 
výzkumu a inovací.

- Vědecká gramotnost občanů díky 
vědeckému vzdělávání: Vědecky 
gramotná, odpovědná a tvůrčí společnost 
bude podporována prosazováním a 
výzkumem vhodných metod v oblasti 
vědeckého vzdělávání, což přispěje 
k lepšímu formálnímu i neformálnímu 
vzdělávání v oblasti vědy a technologií, 
k vědeckým činnostem založeným na 
projektech a k vytváření sítí vědců i 
neodborníků na vnitrostátní, evropské a 
mezinárodní úrovni. To zahrnuje podporu 
a výchovu vědecky gramotných občanů,  a 
to prostřednictvím účinného formálního i 
neformálního vědeckého vzdělávání a 
rozšiřování na vědě založených činností, 
zejména ve vědeckých centrech a v dalších 
vhodných prostředích;
- Otevřený přístup k vědeckým výsledkům 
a údajům, aby se posílila vědecká 
excelence a hospodářská 
konkurenceschopnost: podpora jednotné 
databáze všech výzkumných projektů 
financovaných z evropských prostředků a 
jejich vědeckých výsledků. Vnitrostátní a 
regionální financující orgány budou 
vybízeny k tomu, aby sdílely tytéž 
informace týkající se vnitrostátních nebo 
regionálních projektů. Bude podporováno 
zahrnutí vědeckých výsledků do této 
databáze.
- Řízení za účelem rozvoje zodpovědného 
výzkumu a inovací: utváření řízení za 
účelem rozvoje zodpovědného výzkumu a 
inovací prostřednictvím zapojení všech 
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zúčastněných stran (výzkumných 
pracovníků, veřejných orgánů, průmyslu) 
a podporování úlohy odborných znalostí 
v procesech rozhodování, zejména účast 
vědců a nezávislých výzkumných 
organizací ve společensky kontroverzních 
otázkách a v záležitostech souvisejících 
s řízením rizik. V koordinaci s příslušnými 
mezinárodními organizacemi se bude 
prosazovat etický rámec pro výzkum a 
inovace založený na základních etických 
zásadách, včetně zásad zakotvených v 
Listině základních práv a všech příslušných 
právních předpisech a úmluvách Unie.
Mělo by být bráno v potaz stanovisko 
Evropské skupiny pro etiku ve vědě a 
nových technologiích.
- Znalosti o komunikaci vědy: Ke zlepšení 
oběhu poznatků v rámci vědecké obce a 
širší veřejnosti bude dále rozvíjena 
dostupnost a možnost využívání výsledků 
výzkumu financovaného z veřejných 
prostředků. To zvýší povědomí o vědecké 
komunikaci s cílem zlepšit kvalitu a 
účinnost interakcí mezi vědci, médii a 
veřejností a podpoří širší zapojení občanů 
jakožto aktivních zúčastněných stran, a 
je-li to možné a vhodné, jakožto účastníků 
výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – bod 6 – bod 6.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3. [...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Text přesunut do bodu 6a v příloze I – část III –Společenské výzvy.
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Pozměňovací návrh 155
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část III – 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 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.
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 a služeb a zabránit zneužívání 
soukromí a porušování lidských práv na 
internetu a bojovat proti nim.
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 
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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:
6a.1. Zvýšení bezpečnosti občanů – boj 
proti trestné činnosti a terorismu
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. Další 
témata, jež mají zlepšit ochranu občanů, 
budou podporovat rozvoj bezpečných 
občanských společností.
6a. 2. Ochrana kritických infrastruktur a 
zlepšení jejich odolnosti
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.
6a.3. Posílení bezpečnosti správou hranic 
a námořní bezpečnost
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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.
Bude řešena celá škála aspektů námořní 
bezpečnosti. To zahrnuje hlediska správy 
modré hranice a ochranu a kontrolu 
vodní dopravy.
6a.4. Zajištění a zlepšení 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 a ochrání kritické 
infrastruktury IKT.
6a.5. Zvýšení odolnosti Evropy vůči krizím 
a pohromám
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 
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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.
6a.6. Posílení společenského rozměru 
bezpečnosti a zajištění soukromí a 
svobody na internetu
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.
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 
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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.
6a.7. 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, 
řízením konfliktů a jejich předcházením, 
udržováním míru a pokrizovými 
stabilizačními operacemi. Budou 
podporovány investice do rozvoje 
schopností zvládání krizí tam, kde byla 
zjištěna doplňkovost, aby se rychle 
překlenuly mezery v těchto schopnostech 
a zároveň aby nedocházelo ke zbytečnému 
zdvojování, vytvářela se součinnost 
a podporovala normalizace.
6a.8. Zvláštní aspekty provádění
Zatímco se výzkum zaměří na civilní 
bezpečnost, bude vyvíjeno aktivní úsilí o 
koordinaci s činnostmi Evropské obranné
agentury (EDA) s cílem posílit spolupráci 
s EDA, zejména prostřednictvím již 
vytvořeného evropského rámce pro 
spolupráci, s vědomím, že existuje oblast 
technologií dvojího užití, které jsou 
důležité pro civilní i vojenské použití. Dále 
budou posíleny mechanismy koordinace s 
příslušnými agenturami Unie, jako je 
například FRONTEX, EMSA a Europol, 
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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 stanoveny 
konkrétní 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 156
Návrh rozhodnutí
Příloha I – část IV – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

JRC bude provádět výzkum za účelem 
zlepšení vědeckých poznatků pro tvorbu 
politik, na podporu pochopení přirozených 
procesů, jež jsou základem společenských 
výzev, a k ověření vznikajících oblastí 
vědy a techniky, a to i prostřednictvím 
programu předběžného výzkumu.

JRC bude provádět výzkum za účelem 
zlepšení vědeckých poznatků pro tvorbu 
politik na evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni, na podporu 
pochopení přirozených procesů, jež jsou 
základem společenských výzev, a k 
ověření vznikajících oblastí vědy a 
techniky, a to i prostřednictvím programu 
předběžného výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Návrh rozhodnutí
Příloha II – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V níže uvedené tabulce je pro specifické 
cíle programu Horizont 2020 stanoven 
omezený počet klíčových ukazatelů pro 
posuzování výsledků a dopadů.

Kromě ukazatelů výkonnosti pro 
hodnocení pokroku na základě obecných 
cílů programu Horizont 2020, které jsou 
stanoveny v příloze I nařízení (EU) č. 
XX/XX [Horizont 2020], je v níže uvedené 
tabulce pro specifické cíle programu 
Horizont 2020 stanoven omezený počet 
klíčových ukazatelů pro posuzování 
výsledků a dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Návrh rozhodnutí
Příloha II – část 2 – bod 3 –odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Počet nově založených podniků

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti
Nadcházející program Horizont 2020 posílí vedoucí postavení Evropy v prostředí, v němž 
Evropa již mnoho let ztrácí půdu pod nohama. Chce-li toho úspěšně dosáhnout, předpokládá 
to přesné rozpoznání jejích silných stránek, ale znamená to rovněž, že si musí přiznat a své 
slabé stránky a napravit je.
Co se týče silných stránek, Evropa má špičkové výzkumné pracovníky, podnikatele a 
společnosti, řadu hluboce zakořeněných hodnot a tradic, dynamickou kulturu založenou na 
tvůrčím přístupu a rozmanitosti a největší vnitřní trh na světě. Evropská občanská společnost 
se rovněž aktivně zapojuje do nově vznikajících a rozvíjejících se hospodářství po celém 
světě.

 Evropa má nicméně i řadu slabých stránek: nedostatečné investice do své znalostní základny, 
neuspokojivé rámcové podmínky (od špatného přístupu k finančním prostředkům a vysokých 
nákladů na práva k duševnímu vlastnictví až k pomalé normalizaci a neefektivnímu využívání 
zadávání veřejných zakázek) a konečně přílišnou roztříštěnost a nadměrnou byrokracii a 
administrativní zátěž.
Základ návrhu Komise na program Horizont 2020 tvoří práce odvedená Parlamentem v rámci 
takových příspěvků, jako je zpráva o zjednodušení provádění rámcových programů pro 
výzkum („zpráva Carvalho“), zpráva o průběžném hodnocení sedmého rámcového programu 
Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace („zpráva Audy“) a zelená 
kniha „Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro 
financování výzkumu a inovací v EU“ („zpráva Matias“).
Zpráva jako taková představuje krok kupředu: nalézá vhodnou rovnováhu mezi všemi třemi 
pilíři – „vynikající věda“, „vedoucí postavení v průmyslu“ a „společenské výzvy“ – a kromě 
příspěvků Parlamentu účinně začleňuje příspěvky celé řady zúčastněných stran. Je však ještě 
třeba odvést velký kus práce. Podle názoru zpravodajky lze hlavní příspěvky k této zprávě lze 
rozdělit do čtyř hlavních skupin:

a) excelence jako hlavní hybná síla programu Horizont 2020,
b) budování součinnosti mezi programem Horizont 2020 a strukturálními fondy,

c) konkurenceschopnost evropského průmyslu,
d) horizontální záležitosti, jako je koordinace vědy a vedoucí postavení napříč celým 

programem Horizont 2020 v každé z tematických oblastí.

1. Excelence jako hlavní hybná síla programu Horizont 2020
Excelence by měla být hlavní hnací silou celého programu Horizont 2020. To předpokládá, že 
excelence bude definována nezávisle na jakékoli zeměpisné nebo jiné podmínce. Zpráva 
podporuje rozšiřování účasti s cílem podněcovat excelenci po celé Evropě na straně jedné a 
rozšiřování vědecké excelence postupem zdola nahoru ve všech třech pilířích programu 
Horizont 2020 na straně druhé.
S ohledem na rozšiřování účasti by program Horizont 2020 měl zahrnovat koncepci „cesty 



PE489.688v01-00 116/118 PR\903346CS.doc

CS

k excelenci“, tedy něco, co ještě dále podpoří zapojení silných subjektů v zárodečné fázi 
excelence, jako jsou malé výzkumné skupiny a vysoce inovativní nové podniky. Komise 
podnikla v tomto směru již celou řadu významných kroků, například „programy partnerství“ a 
„pracovní místa EVP“. Musíme však jít ještě dále a v této zprávě se předjímá řada 
dodatečných nástrojů, například vytvoření grantů na návrat ERV. „Granty na návrat“ ERV by 
mohly být přidělovány výzkumným pracovníkům, kteří v současné době pracují mimo 
Evropu a chtějí pracovat v Evropě, nebo výzkumným pracovníkům, kteří již pracují v Evropě, 
ale chtějí se přesunout do méně rozvinutého regionu.

Co se týče rozšiřování excelence napříč programem Horizont 2020, excelence ve vědě je 
obvykle podporována zdola nahoru v rámci výzkumné agendy prováděné vědci, která 
umožňuje rozvoj nových myšlenek a technologií. V návrhu COM je první pilíř hlavním 
nástrojem podpory excelence ve výzkumu na evropské úrovni postupem zdola nahoru. Pro 
Komisi se do prvního pilíře navíc řadí i budoucí a vznikající technologie (FET), které jsou 
rovněž nástrojem zdola nahoru. Ve zprávě je naopak nástroj budoucích a vznikajících 
technologií rozšířen tak, aby zahrnoval i vědu (zkratka FEST), a zahrnuje všechny tři pilíře.

2. Budování součinnosti mezi programem Horizont 2020 a strukturálními fondy
Naléhavě je třeba posilovat součinnost a co největší doplňkovost mezi programem Horizont 
2020 a strukturálními fondy. Existují dva naprosto odlišné programy. Na jedné straně stojí 
Horizont 2020, v němž je hlavní hybnou silou excelence a cesta k excelenci. Na druhé straně 
jsou strukturální fondy, jejichž hlavní hybnou silou je budování kapacit a inteligentní 
specializace.
Důležité je, aby se tyto dva programy doplňovaly a aby v obou směrech vznikly mosty, které 
oba programy propojí. Strukturální fondy jako takové mají s ohledem na cíle programu 
Horizont 2020 svoji úlohu, a to jak zdola nahoru, tak shora dolů.

Zdola nahoru v rámci programu Horizont 2020 mohou být finanční prostředky použity na 
budování kapacit; byla předložena řada pozměňovacích návrhů, jež se týkají následující 
problematiky:

 Strukturální fondy by mohly být využívány na financování vybavení, rozvoj lidských 
zdrojů, vytváření klastrů v prioritních oblastech programu Horizont 2020 a jako zdroj 
malých grantů na přípravu návrhů, které budou předloženy v rámci programu Horizont 
2020.

 Vnitrostátní a regionální fondy by tak mohly být využity k tomu, aby přispěly 
k financování projektů ERV, akcí „Marie Curie“ nebo projektů spolupráce, které splňují 
kritéria excelence, ale nemohou být financovány kvůli nedostatku finančních prostředků 
z evropských fondů. Program Horizont 2020 by mohl udělovat „pečeť excelence“ 
kladně hodnoceným projektům, které jinak nemohly být z důvodu rozpočtových 
omezení financovány.

Shora dolů v rámci programu Horizont 2020 by strukturální fondy mohly být použity na 
usnadnění hladkého přechodu od konceptu na trh. Opět byly vyčleněny dvě oblasti:

 Strukturální fondy by mohly být používány na financování a spolufinancování 
následných kroků výzkumných projektů v programu Horizont 2020 (např. pilotní a 
ukázkové projekty).

 Strukturální fondy by mohly být používány ke zhodnocení výsledků výzkumu, a to tak, 
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že by usnadnily přístup ke znalostem nebo umožnily využívání výsledných znalostí ve 
smyslu přímého použití v hospodářství a ve společnosti.

Na obecnější úrovni byly nakonec provedeny dvě změny:

 Financování výzkumu a inovací v EU má klíčový význam a mělo by být využíváno 
k pákovému efektu. Program Horizont 2020 by měl přilákat další finanční prostředky ze 
strukturálních fondů, z EIB a ze soukromého sektoru, což předpokládá přístup 
k financování z více fondů.

 Bylo by třeba posílit interoperabilitu mezi nástroji programu Horizont 2020 a 
strukturálními fondy. To předpokládá vypracování slučitelných pravidel a postupů, 
soudržných forem uplatňování a kritérií hodnocení, společných vstupních bodů, 
synchronizaci stanovení priorit prostřednictvím inteligentní specializace a za použití 
obecných definic nákladů a dalších administrativních a finančních kritérií. Zahrnovalo 
by to i synchronizované plány a administrativní cykly, například i včetně nutnosti 
respektovat akademický kalendář, zejména v případě univerzit.

3. Konkurenceschopnost evropského průmyslu
V nynějším hospodářském ovzduší je nejdůležitější, aby byla posílena průmyslová základna 
Evropy. V posledních několika letech došlo ke značnému propadu účasti průmyslu 
v rámcových programech pro výzkum: v RP4 to bylo 43 %, v RP5 37 %, v RP6 29 % a v RP7 
došlo k nárůstu, i když jen nepatrnému, na 31 %.
Evropa navíc obtížně zajišťuje účinnou přeměnu výsledků výzkumu na inovativní produkty a 
služby, které by pronikly na trh. Pro konkurenceschopnost je nejdůležitější schopnost 
inovovat, ale také dovést inovace až k použitelným tržním řešením.

V zájmu řešení tohoto problému byly provedeny změny ve čtyřech oblastech:

 Zaprvé, program Horizont 2020 musí být koncipován tak, aby dodával průmyslu 
podněty k účasti na evropských projektech. Účast průmyslu by však neměla být úzce 
omezena na kritéria v rámci pilíře „vedoucí postavení v průmyslu“. Inovacím se nejlépe 
daří, pokud usilují o dosažení excelence, ale také pokud nabízí skutečná řešení 
existujících společenských problémů.

 Zadruhé, program Horizont 2020 byl koncipován tak, aby pokrýval celý inovační 
cyklus. Inovace by měly být především podporovány od nejranějších stádií po přechod 
od konceptu na trh. Návrh Komise týkající se pozdějších fází inovačního cyklu by 
zároveň mohl zahrnovat různé formy inovací nad rámec technologických inovací.

 Zatřetí, malé a střední podniky jsou rozhodující pro posílení evropského průmyslu jako 
celku a jejich účast v evropských projektech by mela být podporována napříč všemi 
třemi pilíři. Návrh Komise týkající se nástroje malých a středních podniků je velmi 
vítanou iniciativou. Zároveň je třeba rozvíjet mechanismus, který bude zároveň 
jednodušší, rychlejší a účinnější. V tomto ohledu byl navržen systém inovačního 
voucheru.

 Začtvrté, do projektů technologického rozvoje by měla být začleněna normalizace a 
měla by být přítomna ve všech různých fázích těchto projektů.
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4. Horizontální záležitosti 
Program Horizont 2020 by měl být koncipován tak, aby aktivně přispíval k budování 
Evropského výzkumného prostoru (EVP). Horizont 2020 by měl být více než jen programem 
financování: měl by mít přínosný strukturální dopad na organizaci výzkumu na evropské 
úrovni. V tomto ohledu existuje osm specifických opatření, která by mohla přispět 
k vybudování posíleného a účinnějšího EVP:

 Řízení: v programu Horizont 2020 by měla být každá oblast výzkumu vybavena 
masivním řídicím mechanismem. Cílem těchto mechanismů je provádět program 
Horizont 2020, ale také podporovat komunikaci, výměnu údajů a řádných postupů. Tyto 
cíle jsou zásadní pro urychlení procesů výzkumu a inovací v různých oblastech 
výzkumu, například v oblasti zdravotnictví.

 Velikost a druh projektu: ústředním prvkem programu Horizont 2020 by měl být 
společný výzkum, zejména v rámci pilířů „vedoucí postavení v průmyslu“ a 
„společenské výzvy“. V rámci těchto pilířů by měla být nastolena rovnováha mezi 
malými cílenými projekty a velkými integračními projekty.

 Překážky vstupu: menší výzkumné jednotky mají problémy s účastí ve stávajících 
evropských sítích. Zejména ti, kdo stojí mimo tyto sítě, narážejí na překážky účasti ve 
velkých konsorciích. Je třeba přijmout opatření za účelem nápravy.

 Vyvážená účast žen a mužů: je třeba podporovat obecnou účast žen na různých 
projektech, včetně funkcí týmových koordinátorů. Například šíření informací o 
činnostech v rámci programu Horizont 2020 by se mělo zaměřit na ženy ve vědě. 
V programových, odborných a poradních výborech by měla být zajištěna rovnováha 
mezi ženami a muži.

 Zaměstnanost mládeže: měla by být posílena účast mladých vědců v projektových 
týmech u činností společného výzkumu v rámci průmyslových a vědeckých organizací. 
Použitá pravidla by měla usnadnit nábor zaměstnanců na univerzity pro práci na 
projektech programu Horizont 2020 s cílem udržet mladé výzkumné pracovníky 
v placeném zaměstnání.

 Šíření informací a využívání: výsledky výzkumných a demonstračních projektů by měly 
být šířeny účinnějším způsobem při respektování problematiky týkající se inovací a 
ochrany citlivých obchodních informací. 

 Posílený dialog mezi vědou a společností: program Horizont 2020 by měl podporovat 
účinný dialog mezi různými zapojenými zúčastněnými stranami a usilovat o 
podněcování zájmu a nadšení pro vědu u široké veřejnosti.

 Mezinárodní spolupráce: k posílení spolupráce s klíčovými mezinárodními partnery v
rámci strategicky definovaných priorit by měla v rámci celého programu Horizont 2020 
fungovat mezinárodní spolupráce.


