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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropské pobřeží je dlouhé 68 000 km, 22 členských států má námořní hranice, téměř 50 % 
obyvatel EU žije do vzdálenosti 50 km od pobřeží, 5 milionů Evropanů je zaměstnáno 
v oblastech souvisejících s mořem a podíl mořského prostředí na HDP EU činí více než 5 %. 
Je tedy zřejmé, že mořské prostředí a související činnosti hrají v evropském sociálním a 
hospodářském rozvoji klíčovou úlohu. Úloha mořského prostředí je ještě důležitější, 
uvědomíme-li si jeho přínos k úsilí EU vyrovnat se s četnými aktuálními problémy, např. 
energetickou účinností, změnou klimatu, dopravou, cestovním ruchem, zdravím, růstem počtu 
obyvatel, který povede k odpovídajícímu růstu poptávky po potravinách, atd.

Rybolov v této souvislosti představuje pro občany EU zásadní a současně mimořádně citlivý 
sociálně-ekonomický zdroj. Celková spotřeba EU činí každoročně přibližně 12 milionů tun 
produktů rybolovu (55 miliard EUR), což z ní činí jeden z nejdůležitějších světových trhů, 
přesto však není schopna přiměřeně pokrýt svou vnitřní poptávku.

Vzájemná provázanost EU a mořského prostředí vyžaduje špičkový mořský a námořní 
výzkum. Námořní výzkum totiž přispívá k lepšímu porozumění mořských ekosystémů a jejich 
lepší ochraně a jeho cílem je rozvíjet udržitelný rybolov, který bere ohled na životní prostředí 
a současně i sociálně-ekonomické potřeby pobřežních a ostrovních komunit. 

V současnosti je více než 90 % biologické rozmanitosti moří stále neprozkoumáno. Kvůli 
nedostatku spolehlivých vědeckých údajů je úsilí o dosažení udržitelného řízení rybích 
populací v evropských vodách ještě obtížnější. Potřeba zajistit dostatečné množství 
spolehlivých údajů o mořském prostředí je stále naléhavější a sběr těchto údajů by se měl v co 
největší míře podpořit prostřednictvím odpovídajících výzkumných projektů a spolupráce.

EU v posledních letech systematicky investuje do mořského a námořního výzkumu. Jejím 
cílem je rozvíjet inovativní technické metody, které uvolní rozsáhlý potenciál mořského 
prostředí, a prostřednictvím udržitelného využívání přírodních, energetických a biologických 
zdrojů a zdrojů potravin zajistit hospodářský růst a pracovní místa. V současném sedmém 
rámcovém programu byl na oblast rybolovu, akvakultury a mořských biotechnologií vyčleněn 
značný, avšak nedostatečný, objem prostředků. Vzhledem k navýšení rozpočtu pro výzkum 
v rámci programu Horizont 2020 by se měl navýšit také objem prostředků vyčleněných na 
mořský a námořní výzkum.

Průřezový a interdisciplinární výzkum je nezbytný pro lepší porozumění mořským 
ekosystémům a udržitelné řízení rybích populací. Měla by se upevnit partnerství průmyslu, 
akademické obce a veřejného sektoru, jež se týkají mořského a námořního výzkumu, a měla 
by přitom aktivně zapojit soukromý sektor, zejména pak malé a střední podniky, do rozvoje 
inovativních technologií a metod a do podpory aplikovaného výzkumu. Podpora 
mezioborových, víceoborových a meziodvětvových partnerství v programech mořského a 
námořního výzkumu přispěje k lepšímu porozumění vodnímu prostředí a nevyhnutelně i k 
udržitelnému rybolovu a akvakultuře. V tomto rámci bychom mohli posoudit, zda by 
vytvoření příslušného znalostního a inovačního společenství pod záštitou Evropského 
inovačního a technologického institutu bylo přínosné pro podporu mořského výzkumu.
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Je třeba zvážit těsnou součinnost výzkumných programů s politikou soudržnosti, regionální 
politikou a strukturálními fondy, neboť je nutné rozvíjet komplexní, dynamické a územní 
přístupy k inovacím, výzkumu a konkurenceschopnosti v odvětví rybolovu. Taková 
součinnost by usnadnila vytváření strategií inteligentní specializace a zvýšila by schopnost 
regionů EU vypořádat se s aktuálními problémy. Je také nutné zajistit efektivní koordinaci a 
doplňkovost činností v rámci programu Horizont 2020 s činnostmi financovanými 
z Evropského námořního a rybářského fondu. 

Mělo by se vytvořit prostředí vzájemné důvěry mezi výzkumnými pracovníky a zúčastněnými 
stranami. Pokud by byli zapojeni, zlepšila by se kvalita vědeckých údajů a poznatků, kterých 
je zapotřebí k udržitelnému řízení mořských zdrojů. Odvětví rybolovu často považuje výzkum 
za překážku rybolovné činnosti, což by se mělo změnit. Díky možnostem mobility 
výzkumných pracovníků, mezinárodní spolupráci, špičkové odborné přípravě a vzdělávání, 
vyspělým technologiím a pobídkám k účasti v rybolovných činnostech by evropský rybolov 
mohl být na mezinárodní úrovni velmi konkurenceschopný. K překlenutí propasti mezi 
výzkumem a zúčastněnými stranami by mohly přispět rovněž výměna osvědčených postupů a 
efektivního využívání výsledků současných výzkumných programů prostřednictvím 
otevřeného přístupu. 

Skutečnost, že mořský a námořní výzkum byl výslovně zahrnut do programu Horizont 2020, 
považujeme za správný krok. Cílem tohoto výzkumu by mělo být zajištění produktivních 
moří a oceánů, a to prostřednictvím udržitelného rybolovu a akvakultury. Bez odpovídajících 
finančních prostředků však zůstane obrovský potenciál vědy o mořích a odvětví technologií 
nadále nevyužitý a bohatství moří bude nadměrně využíváno v míře, která povede k vyhynutí 
druhů. Aby bylo možné rozvíjet součinnost mezi jednotlivými výzvami spojenými s mořským 
a námořním výzkumem ve všech oblastech společnosti, měla by EU vytvořit zvláštní 
rozpočtovou linii pro průřezové činnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) 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 

(1) 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 
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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.

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 
vysoce kvalitní cílenou odbornou přípravu 
a mobilitu.

Odůvodnění

Vzdělávání a odborná příprava by měly být cílené, přičemž by se měl brát ohled na skutečné 
potřeby evropských občanů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „výzkumnými a inovačními činnostmi“ 
celé spektrum činností v oblasti výzkumu, 
technologického rozvoje, demonstrací a 
inovací, včetně podpory spolupráce 
s třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, šíření a optimalizace 
výsledků a podněcování odborné přípravy 
a mobility výzkumných pracovníků v Unii;

a) „výzkumnými a inovačními činnostmi“ 
celé spektrum činností v oblasti výzkumu, 
technologického rozvoje, demonstrací a 
inovací, včetně podpory spolupráce 
s třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, šíření a optimalizace 
výsledků a podněcování vysoce kvalitní 
cílené odborné přípravy a mobility 
výzkumných pracovníků v Unii;

Odůvodnění

Vzdělávání a odborná příprava by měly být cílené, přičemž by se měl brát ohled na skutečné 
potřeby evropských občanů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji a 

1. Mezi prioritami programu 
Horizont 2020 i v jejich rámci se vytvoří 
vazby a styčné body. V tomto ohledu se 
zvláštní pozornost věnuje rozvoji 
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používání klíčových základních a 
průmyslových technologií, překlenování od 
objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám a 
humanitním oborům, podpoře fungování a 
uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu a 
inovacím včetně otázek rovnosti žen a 
mužů, zvýšení přitažlivosti výzkumných 
profesí a usnadňování přeshraniční a 
meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků.

a používání klíčových základních 
a průmyslových technologií, překlenování 
od objevu až po uplatnění na trhu, 
mezioborovému výzkumu a inovacím, 
společenským a ekonomickým vědám 
a humanitním oborům, změně klimatu, 
produktivním mořím a oceánům 
a udržitelnému rozvoji, podpoře fungování 
a uskutečnění EVP, spolupráci se třetími 
zeměmi, odpovědnému výzkumu 
a inovacím včetně otázek rovnosti žen 
a mužů, zvýšení přitažlivosti výzkumných 
profesí a usnadňování přeshraniční 
a meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílené akce zaměřené na podporu 
spolupráce s konkrétními třetími zeměmi 
nebo skupinami třetích zemí se provádějí 
na základě společného zájmu a vzájemného 
prospěchu, s přihlédnutím k jejich 
vědeckým a technologickým schopnostem 
a tržním příležitostem a k očekávanému 
dopadu.

Cílené akce zaměřené na podporu 
spolupráce s konkrétními třetími zeměmi 
nebo skupinami třetích zemí, zejména se 
strategickými partnery EU, se provádějí na 
základě společného zájmu a vzájemného 
prospěchu, s přihlédnutím k jejich 
vědeckým a technologickým schopnostem 
a tržním příležitostem a k očekávanému 
dopadu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 14 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, mořský a námořní výzkum a 
biohospodářství;

b) zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, udržitelná a produktivní 
moře a oceány a biohospodářství;
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, udržitelná a produktivní 
moře a oceány a biohospodářství

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je potřeba čím dál více biologických 
zdrojů k uspokojení poptávky trhu po 
bezpečných a zdravých dodávkách 
potravin, biomateriálech, biopalivech a 
biologických výrobcích, sahajících od 
spotřebního zboží po velká množství 
chemických látek. Nicméně kapacity 

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

zemských a vodních ekosystémů pro jejich 
produkci jsou omezené, přičemž současně 
existují vzájemně si konkurující požadavky 
na jejich využívání a často se s nimi 
nehospodaří optimálně, o čemž svědčí 
například výrazný pokles obsahu uhlíku 
v půdě a její úrodnosti. Existuje 
nedostatečně využívaný prostor pro 
podporu ekosystémových služeb 
zemědělské půdy, lesů a mořských i 
sladkých vod a hospodářství v oblasti 
akvakultury prostřednictvím začlenění 
agronomických a environmentálních cílů 
do udržitelné produkce.

Odůvodnění

Vzhledem k interakci hospodářství v oblasti akvakultury s mořským prostředím a k jejich 
přínosu k udržitelné produkci by měla být začleněna i tato hospodářství.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělství, lesnictví a rybolov jsou spolu 
s biologickými průmyslovými odvětvími 
hlavní sektory, o které se opírá 
biohospodářství. Biohospodářství 
představuje velký a rostoucí trh, jehož 
hodnota se odhaduje na více než 
2 biliony EUR a jenž poskytuje 20 milionů 
pracovních míst, což představovalo 9 % 
celkové zaměstnanosti v Unii v roce 2009. 
Investice do výzkumu a inovací v rámci 
této společenské výzvy umožní Evropě 
zaujmout vedoucí postavení na příslušných 
trzích a budou hrát roli při dosahování cílů 
strategie Evropa 2020 a jejích stěžejních 
iniciativ Unie inovací a Evropa účinněji 
využívající zdroje.

Zemědělství, lesnictví, udržitelný rybolov 
a akvakultura jsou spolu s biologickými 
průmyslovými odvětvími hlavní sektory, o 
které se opírá biohospodářství. 
Biohospodářství představuje velký a 
rostoucí trh, jehož hodnota se odhaduje na 
více než 2 biliony EUR a jenž poskytuje 20 
milionů pracovních míst, což 
představovalo 9 % celkové zaměstnanosti 
v Unii v roce 2009. Investice do výzkumu 
a inovací v rámci této společenské výzvy 
umožní Evropě zaujmout vedoucí 
postavení na příslušných trzích a budou 
hrát roli při dosahování cílů strategie 
Evropa 2020 a jejích stěžejních iniciativ 
Unie inovací a Evropa účinněji využívající 
zdroje.
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Odůvodnění

Přínos udržitelného rybolovu a akvakultury pro biohospodářství by se neměl podceňovat.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Tvůrci politik mohou mít důležitou úlohu. Dříve než přijmou rozhodnutí, měli by prozkoumat 
a vzít v potaz skutečné potřeby mořských ekosystémů i příslušných zúčastněných stran. Přínos 
rybolovu a akvakultury pro biohospodářství by se neměl podceňovat.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



AD\913182CS.doc 11/21 PE492.588v02-00

CS

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Vzhledem k různým výzvám, s nimiž se EU musí vyrovnat, je zapotřebí efektivního a 
koordinovaného výzkumu na základě meziodvětvového přístupu. Poznatky a odborné znalosti 
všech zúčastněných stran mají proto zásadní význam.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.3 – písm. c  nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Uvolnění potenciálu vodních živých
zdrojů

c) Uvolnění potenciálu rybolovu, 
akvakultury, mořských biotechnologií a 
vodních zdrojů prostřednictvím 
udržitelného řízení rybolovu
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Odůvodnění

Vodní prostředí zahrnuje jak živé, tak neživé zdroje. Je třeba využívat udržitelného řízení 
rybolovu, které bude brát v potaz potřeby ekosystémů i rybářů.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.3 – písm. c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je udržitelně využívat vodních 
zdrojů za účelem maximalizace sociálních 
a hospodářských přínosů/výnosů 
z evropských oceánů a moří 
a vnitrozemských vod (sladká, slaná 
a poloslaná voda). Produktivní moře 
a oceány by mohly zajistit prosperitu 
námořních odvětví, jakož i ochranu 
biologické rozmanitosti moří a lze jich 
dosáhnout rozvojem udržitelného 
rybolovu a akvakultury. Činnosti se 
zaměří na optimální příspěvek 
k zabezpečení dodávek potravin vyvinutím 
udržitelného rybolovu šetrného 
k životnímu prostředí a 
konkurenceschopné evropské akvakultury, 
jež bude zahrnovat všechny příslušné 
vodní druhy a systémy produkce 
v kontextu celosvětového hospodářství a na 
podporu mořské inovace prostřednictvím 
biotechnologií, aby se posílil inteligentní 
„modrý“ růst, jenž zajistí udržitelná a 
inovativní řešení, která uvolní obrovský 
potenciál moří. Vzhledem k silné 
vzájemné interakci mezi využívanými 
vodními živými zdroji a životním 
prostředím je cílem rozvíjet průřezové 
vědecké a technologické poznatky v 
mořské a námořní oblasti, aby bylo možné 
lépe využívat potenciál moří v mořských a 
námořních odvětvích a zároveň chránit 
mořské prostředí a přizpůsobit se změně 
klimatu. Tento strategický koordinovaný 
přístup k mořskému a námořnímu 
výzkumu napříč všemi výzvami a pilíři 
programu Horizont 2020 současně 
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podpoří provedení příslušných politik 
Unie, jež pomohou dosáhnout hlavních 
cílů modrého růstu i zajistit hospodářskou 
a sociální prosperitu evropského odvětví 
plodů moře (zahrnující celý řetězec 
odvětví plodů moře od produkce ke 
spotřebiteli).  Na průřezové činnosti bude 
určena zvláštní rozpočtová položka.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.3 – písm. c – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je důležité, aby existoval cílený výzkum, 
aby bylo možné naplnit skutečné potřeby 
ekosystémů i odvětví rybolovu 
a akvakultury. Zásadní význam má proto 
spolupráce výzkumných pracovníků 
a zúčastněných stran na všech úrovních 
(rybářů, podniků, spotřebitelů, tvůrců 
politik atd.) a efektivní koordinace 
stávajících příslušných výzkumných
institucí. Pomůže to vytvořit vzájemnou 
důvěru mezi zúčastněnými stranami 
a vědci, což povede k dlouhodobému 
udržitelnému řízení mořských zdrojů. 
Klíčovou úlohu může navíc hrát i výměna 
osvědčených postupů a efektivní využívání 
výsledků současného výzkumného 
programu prostřednictvím otevřeného 
přístupu k výsledkům výzkumu. Vzhledem 
k závažnému nedostatku spolehlivých 
vědeckých údajů by se měly posílit 
stávající příslušné mechanismy (např. 
EMODnet). Měly by být navrženy nové 
evropské výzkumné projekty zaměřené na 
shromažďování údajů a zajišťování 
snadného a bezplatného přístupu k těmto 
údajům.

Odůvodnění

Aby se zlepšily vědecké údaje a poznatky potřebné k účinnému provádění přijatých opatření, 
je zapotřebí vytvořit prostředí vzájemné důvěry mezi výzkumnými pracovníky a zástupci 
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odvětví rybolovu (průmyslových podniků, malých a středních podniků, spotřebitelů, tvůrců 
politik). Cílený výzkum a spolehlivé vědecké údaje přispějí k plnění technických, sociálních a 
hospodářských potřeb tohoto odvětví a požadavků v oblasti ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.3 – písm. c – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdůrazněna by měla být rovněž 
spolupráce a silnější vazby mezi 
pracovníky v oblasti mořského 
a námořního výzkumu a výzkumnými 
pracovníky v dalších oblastech (životní 
prostředí, energetika, doprava apod.). 
Tyto oblasti se navzájem doplňují, a tudíž 
by mezi nimi měly být vytvořeny silnější 
vazby.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.3 – písm. c – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V tomto rámci je nezbytné pokusit se 
překlenout propast mezi základním a 
aplikovaným výzkumem a zdůraznit, že 
excelence ve výzkumu zahrnuje jak 
základní, tak aplikovaný výzkum.

Odůvodnění

Cesty k excelenci jsou ústředním prvkem programu Horizont 2020, měla by se však vzít 
v potaz skutečnost, že excelence zahrnuje také aplikovaný výzkum. Program Horizont 2020 je 
zaměřen na inovaci a praktické uplatňování poznatků a výzkumu.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.3 – písm. c – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Součinnost a úzká spolupráce se 
strukturálními fondy přispějí ke 
zintenzivnění mořského a námořního 
výzkumu a zajistí pozitivní výsledky na 
sociální, hospodářské a environmentální 
úrovni. Financování projektů z různých 
zdrojů rovněž přispěje k většímu zapojení 
regionů do výzkumného úsilí EU.

Odůvodnění

Mořské prostředí a související činnosti hrají klíčovou úlohu v evropském sociálním a 
hospodářském rozvoji a konkrétněji v rozvoji evropských regionů. Součinnost se 
strukturálními fondy bude mít prostřednictvím cílených opatření na vnitrostátní a regionální 
úrovni kladný vliv na odvětví rybolovu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.3 – písm. c – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je zapotřebí zajistit užší spolupráci a 
dobrou koordinaci s Evropským 
námořním a rybářským fondem, aby se 
předešlo překrývání činností a podpořila 
se aktivní účast odvětví rybolovu 
v evropských projektech.

Odůvodnění

Je nutné zajistit efektivní koordinaci a doplňkovost činností v rámci programu „Horizont 
2020“ s činnostmi financovanými z Evropského námořního a rybářského fondu, aby se 
předešlo jejich překrývání a zdvojování.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.3 – písm. c – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly činnosti v souladu se společnou 
rybářskou politikou, musí zohledňovat 
také přístup zdola nahoru a věnovat větší 
pozornost spolupráci na vnitrostátní a 
regionální úrovni.

Odůvodnění

Přístup EU v odvětví rybolovu vedený shora dolů se ukázal jako neúspěšný a nyní je zřejmé, 
že je všeobecně nutné zajistit lepší komunikaci se zúčastněnými stranami. V mořském a 
námořním výzkumu hrají regiony důležitou úlohu. Pobřežní a ostrovní komunity mohou 
prostřednictvím svých odborných a praktických znalostí uspíšit výzkum a inovace.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 2 – bod 2.3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Záměrem je podpora nízkouhlíkových, 
udržitelných a konkurenceschopných 
evropských biologických průmyslových 
odvětví účinně využívajících zdroje. 
Činnosti se zaměří na podporu 
biohospodářství prostřednictvím přeměny 
tradičních průmyslových procesů 
a produktů na biologické procesy 
a produkty účinně využívající zdroje 
a energii, vývoj integrovaných biorafinérií, 
využívání biomasy z prvovýroby, 
bioodpadu a vedlejších produktů
z biologického průmyslu a otevření nových 
trhů prostřednictvím podpory normalizace, 
regulačních a demonstračních činností / 
činností zahrnujících testy v terénních 
podmínkách a dalších, a to při zohlednění 
důsledků biohospodářství pro využívání 
půdy a moří, jakož i změny ve využívání 
půdy a moří.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 5 – bod 5.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 5 – bod 5.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řešení otázky dostupnosti surovin 
vyžaduje koordinované výzkumné a 
inovační úsilí v mnoha oborech a 
odvětvích s cílem přispět k nalezení 
bezpečných, hospodářsky proveditelných a 
sociálně přijatelných řešení šetrných k 
životnímu prostředí v rámci celého 
hodnotového řetězce (průzkum, těžba, 
zpracování, opětovné využití, recyklace a 

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

nahrazování). Problémy s vodou se týkají 
také využívání vody ve venkovském, 
městském a průmyslovém prostředí a 
ochrany vodních ekosystémů. Inovace 
v těchto oblastech vytvoří příležitosti 
k růstu a zaměstnanosti a také inovativní 
alternativy zahrnující vědu, technologie, 
hospodářství, politiku a správu věcí 
veřejných. Z toho důvodu se připravuje 
založení evropských inovačních 
partnerství pro účinné využívání vody a
pro suroviny.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3 – bod 6.3 – bod 6.3.1 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) úsilí o zavedení evropských modelů 
sociální soudržnosti a dobrých životních 
podmínek jakožto mezinárodně závazných 
měřítek; jakož i dodržování doporučení 
MOP týkajících se posílení výzkumu 
a odborné přípravy v otázkách zdraví, 
hygieny a bezpečnosti práce.

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, produktivní moře a oceány a 
biohospodářství;
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Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Podpora přípravy, provádění a sledování 
evropských zemědělských a rybářských 
politik a politiky v oblasti akvakultury
včetně bezpečnosti a zajišťování potravin a 
rozvoje biohospodářství např. 
prostřednictvím prognóz produkce plodin, 
technických a sociálně-ekonomických 
analýz, modelování a vědeckých a 
technických východisek řízení rybolovu. 

Odůvodnění

Vědecká a technická východiska přispějí k udržitelnému řízení rybolovu např. používáním 
selektivnějších zařízení a dalších nástrojů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Rozvoj talentovaných, kvalifikovaných a 
podnikavých lidí pomocí vzdělávání a 
odborné přípravy

c) Rozvoj talentovaných, kvalifikovaných a 
podnikavých lidí pomocí špičkového 
cíleného vzdělávání a odborné přípravy

Odůvodnění

Vzdělávání a odborná příprava by měly být cílené, přičemž by se měl brát ohled na skutečné 
potřeby evropských občanů.
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