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Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 5

(5) Vzhledem k výzkumných potřebám pro 
všechny politiky Společenství a na základě 
široké podpory ze strany evropského 
průmyslu, vědecké obce, vysokých škol a 
dalších zúčastněných kruhů by mělo 
Společenství stanovit vědecké a technické 
cíle, kterých je třeba v rámci sedmého 
rámcového programu v letech 2007 až 2013 
dosáhnout

(5) Vzhledem k výzkumných potřebám pro 
všechny politiky Společenství a na základě 
široké podpory ze strany evropského 
průmyslu, vědecké obce, vysokých škol a 
dalších zúčastněných kruhů by mělo 
Společenství stanovit vědecké a technické 
cíle a cíle vztahující se k finančním 
zdrojům, kterých je třeba v rámci sedmého 
rámcového programu v letech 2007 až 2013 
dosáhnout.

Or. el

Odůvodnění

Podpora návrhů Komise na finanční výhled pro léta 2007-2013 má klíčový význam pro 
docílení účinného provádění sedmého rámcového programu. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 6

(6) Tyto cíle by se měly zakládat na 
výsledcích šestého rámcového programu, 
pokud jde o vytvoření Evropského 
výzkumného prostoru, a posunout je dál ve 
smyslu rozvoje evropského hospodářství a 
společnosti založených na znalostech. 
Zvláště důležité jsou zejména tyto cíle:

(6) Tyto cíle by se měly zakládat na 
výsledcích šestého rámcového programu, 
pokud jde o vytvoření Evropského 
výzkumného prostoru, a posunout je dál ve 
smyslu rozvoje evropského hospodářství a 
společnosti založených na znalostech, které 
splní cíle lisabonské strategie ve všech 
odvětvových politikách Společenství. 
Zvláště důležité jsou zejména tyto cíle

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 12a (nový)

(12a) Kontinuita mezi šestým a sedmým 
rámcovým programem o nástrojích 
používaných za účelem společného 
výzkumu má prvořadý význam. Všechny 
navrhované novoty by se měly uplatňovat 
pouze na pilotním základě a s rozpočtem, 
který je k tomuto účelu vyhrazen. Větší část 
rozpočtu přidělovaná na nadnárodní 
společný výzkum by se měla přidělovat 
prostřednictvím existujících nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 17

(17) Sedmý rámcový program doplňuje další 
činnosti uskutečňované členskými státy i 
další akce Společenství, které jsou nezbytné 
pro celkovou strategii provádění 
lisabonských cílů, a to zejména akce 
zaměřené zejména na strukturální fondy, 
zemědělství, vzdělávání, odbornou přípravu, 
konkurenceschopnost a inovace, průmysl, 

(17) Sedmý rámcový program doplňuje další 
činnosti uskutečňované členskými státy i 
další akce Společenství, které jsou nezbytné 
pro celkovou strategii provádění 
lisabonských cílů, a to zejména akce 
zaměřené zejména na strukturální fondy, 
zemědělství, a to v souvislosti s evropským 
zemědělským modelem založeným na 
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zaměstnanost a životní prostředí. inovačních intervencích a na výzkumu 
nových použití a vyhlídek pro zemědělské 
produkty, odbornou přípravu, 
konkurenceschopnost a inovace, průmysl, 
zaměstnanost a životní prostředí.

Or. el

Odůvodnění

Rozhodující je definovat metodu propojení politiky zemědělství s politikou výzkumu, aby se 
tak vyjasnila oblast provádění 7. rámcového programu v sektoru zemědělství.

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 19

(19) Vzhledem k většímu rozsahu akcí 
rámcového programu, jež má širokou 
podporu, pákovému efektu finančních 
prostředků na státní a soukromé investice, 
potřebě umožnit Společenství splnit nové 
vědecké a technické úkoly, klíčové roli, 
kterou Společenství hraje ve zefektivňování 
evropského výzkumného systému, příspěvku 
rozsáhlejšího sedmého rámcového programu 
k oživení lisabonské strategie vznikla 
naléhavá potřeba zdvojnásobit rozpočet EU 
na výzkum.

(19) Vzhledem k většímu rozsahu akcí 
rámcového programu, jež má širokou 
podporu, pákovému efektu finančních 
prostředků na státní a soukromé investice, 
potřebě umožnit Společenství splnit nové 
vědecké a technické úkoly, klíčové roli, 
kterou Společenství hraje ve zefektivňování 
evropského výzkumného systému, příspěvku 
rozsáhlejšího sedmého rámcového programu 
k oživení lisabonské strategie vznikla 
naléhavá potřeba přinejmenším
zdvojnásobit rozpočet EU na výzkum.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 20a (nový)

(20a) Integrované projekty nutně 
neznamenají velké projekty z hlediska 
zúčastněných stran a/nebo rozpočtu. 
Velikost projektu závisí na rozsahu, cílech
a tématické oblasti. Klíčovým faktorem pro 
úspěšný integrovaný program je mobilizace 
nezbytného kritického množství.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 20b (nový)

(20b) Je zapotřebí vytvořit jasnou definici a 
vymezit obsah týkající se každého nástroje. 
Během fáze provádění sedmého rámcového 
programu by nemělo docházet k žádným 
dalším změnám a neměly by zůstávat žádné 
další otevřené otázky. Nastavení pravidel by 
se mělo zachovat po celou dobu trvání 
programu. Veškeré nejasnosti vztahující se 
k nástrojům a pravidlům se musejí vysvětlit 
již v rámci šestého rámcového programu. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 19
čl. 7 odst. 1

1. Nejpozději v roce 2010 provede Komise 
za pomoci externích odborníků předběžné 
hodnocení tohoto rámcového programu a 
jeho specifických programů z hlediska 
kvality probíhajících výzkumných činností a 
pokroku ve smyslu stanovených cílů. 

1. Nejpozději v roce 2010 provede Komise 
postupem, jehož se budou účastnit externí 
odborníci a občanská společnost předběžné 
hodnocení tohoto rámcového programu a 
jeho specifických programů z hlediska 
kvality probíhajících výzkumných činností a 
pokroku ve smyslu stanovených cílů. 

Or. en

Odůvodnění

Občanská společnost by se měla účastnit procesu hodnocení, aby byla zajištěna 
transparentnost a demokracie v rozhodnutích týkajících se výzkumných fondů EU. 

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 20
Příloha I, I SPOLUPRÁCE, Mezinárodní spolupráce, body 2 a 3 (nové)

Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce
Budoucí akce týkající se mezinárodní 
spolupráce na základě této části rámcového 
programu:

Budoucí akce týkající se mezinárodní 
spolupráce na základě této části rámcového 
programu:

• Zpřístupnění všech činností prováděných • Zpřístupnění všech činností prováděných 
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v tematických oblastech výzkumným 
pracovníkům a výzkumným institucím ze 
všech třetích zemí, s výrazným úsilím 
povzbudit je k využití této příležitosti. 

v tematických oblastech výzkumným 
pracovníkům a výzkumným institucím ze 
všech třetích zemí, s výrazným úsilím 
povzbudit je k využití této příležitosti. 

• Konkrétní mezinárodní kooperativní 
činnosti jsou nejdůležitějším a
nejviditelnějším nástrojem pro mezinárodní 
spolupráci. Je zapotřebí je posílit 
s obzvláštním důrazem na činnosti 
zaměřené na sousední evropské země 
(Západní Balkán, středozemské a 
černomořské země), a to ve shodě s 
„Evropskou politikou sousedství“ a jinými 
důležitými evropskými iniciativami, jako je 
například „Akční plán pro EU – balkánské 
země v oblasti vědy a techniky“ schválený 
v červnu 2003.

• Podíl třetích zemí na „hlavních“ 
činnostech nového rámcového programu je 
klíčový. V otevírání programu a účastni na 
něm se musí pokračovat, včetně 
financování „cílových zemí INCO“ 
(rozvojové země). Toto otevírání však musí 
být zacílenější a aktivnější, zejména vůči 
zemím, které představují významný vědecký 
potenciál ve specifických oblastech a mohly 
by být přínosem pro evropskou výzkumnou 
obci.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Janusz Wojciechowski

Pozměňovací návrh 21
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 1. Zdraví, Cíl

Zlepšení zdraví evropských občanů a 
zvýšení konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu a podniků v oblasti zdraví při 
současném řešení globálních otázek zdraví, 
včetně vznikajících epidemií. Důraz bude 
kladen na translační výzkum (převádění 
základních objevů do klinických aplikací), 
vývoj a validaci nových terapií, metod pro 
zlepšení zdraví a prevenci, diagnostické 
nástroje a technologie, jakož i udržitelné a 

Zlepšení zdraví evropských občanů a 
zvýšení konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu a podniků v oblasti zdraví při 
současném řešení globálních otázek zdraví, 
včetně vznikajících epidemií. Důraz bude 
kladen na translační výzkum (převádění 
základních objevů do klinických aplikací), 
vývoj a validaci nových terapií, metod pro 
zlepšení zdraví a prevenci chorob a 
invalidity, diagnostické nástroje a 
technologie, jakož i udržitelné a efektivní 
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efektivní systémy zdravotní péče. systémy zdravotní péče.

Or. pl

Odůvodnění

Prevence invalidity je stejně důležitá jako prevence chorob, a měla by proto být zahrnuta do 
rámcového programu.

Pozměňovací návrh, který předložil Janusz Wojciechowski

Pozměňovací návrh 22
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 1. Zdraví, Odůvodnění, druhý odstavec 

Klinický výzkum mnoha chorob (např. 
rakoviny, kardiovaskulárních chorob, 
duševních a neurologických chorob, 
zejména těch, které souvisejí se stárnutím, 
jako je Alzheimerova choroba nebo 
Parkinsonova choroba) se opírá o 
mezinárodní testy prováděné ve více 
střediscích, aby byl v krátkodobém 
horizontu dosažen požadovaný počet 
pacientů. K dosažení významných výsledků 
je pro epidemiologický výzkum zapotřebí 
velká různorodost populací a mezinárodních 
sítí. K vývoji nové diagnostiky a terapií pro 
vzácné choroby jsou také zapotřebí přístupy 
zahrnující více zemí, aby se zvýšil počet 
pacientů pro jednotlivé studie. Provádění 
výzkumu založeného na zdravotní politice 
na evropské úrovni také umožní srovnávání 
modelů, systémů, údajů a materiálu 
získaného od pacientů, který je uchováván 
ve vnitrostátních databázích a biologických 
bankách.

Klinický výzkum mnoha chorob (např. 
revmatických chorob, rakoviny, 
kardiovaskulárních chorob, duševních a 
neurologických chorob, zejména těch, které 
souvisejí se stárnutím, jako je Alzheimerova 
choroba nebo Parkinsonova choroba) se 
opírá o mezinárodní testy prováděné ve více 
střediscích, aby byl v krátkodobém 
horizontu dosažen požadovaný počet 
pacientů. K dosažení významných výsledků 
je pro epidemiologický výzkum zapotřebí 
velká různorodost populací a mezinárodních 
sítí. K vývoji nové diagnostiky a terapií pro 
vzácné choroby jsou také zapotřebí přístupy 
zahrnující více zemí, aby se zvýšil počet 
pacientů pro jednotlivé studie. Provádění 
výzkumu založeného na zdravotní politice 
na evropské úrovni také umožní srovnávání 
modelů, systémů, údajů a materiálu 
získaného od pacientů, který je uchováván 
ve vnitrostátních databázích a biologických 
bankách.

Or. pl

Odůvodnění

Vzhledem ke značnému počtu osob trpících artritidou (podle EULAR více než 100 miliónů) je 
nezbytné, aby do rámcového programu byly zahrnuty také revmatické choroby.

Pozměňovací návrh, který předložil Janusz Wojciechowski

Pozměňovací návrh 23
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 1. Zdraví, Činnosti, bod 2, čtvrtá odrážka
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- Translační výzkum hlavních chorob: 
rakoviny, kardiovaskulární choroby, 
diabetu/obezity; vzácných chorob a jiných 
chronických chorob (např. osteoartritidy). 
Rozvíjet strategie zaměřené na pacienta, od 
prevence po diagnózu a léčbu, včetně 
klinického výzkumu.

- Translační výzkum hlavních chorob: 
revmatických chorob, rakoviny, 
kardiovaskulární choroby, diabetu/obezity; 
vzácných chorob a jiných chronických 
chorob (např. osteoartritidy). Rozvíjet 
strategie zaměřené na pacienta, od prevence 
po diagnózu a léčbu, včetně klinického 
výzkumu.

Or. pl

Odůvodnění

Vzhledem ke značnému počtu osob trpících artritidou (podle EULAR více než 100 miliónů) je 
nezbytné, aby do rámcového programu byly zahrnuty také revmatické choroby.

Pozměňovací návrh, který předložil Janusz Wojciechowski

Pozměňovací návrh 24
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 1. Zdraví, Činnosti, bod 3, druhá odrážka

– Kvalita, účinnost a solidarita systému 
zdravotnictví, včetně přechodových systémů 
zdravotnictví. Převádět účinné léčebné 
zásahy do rozhodnutí řídících pracovníků, 
zajišťovat přiměřený přísun lidských zdrojů, 
analyzovat faktory ovlivňující rovnost 
přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči, 
včetně analýz populačních změn (např. 
stárnutí, mobilita a migrace a měnící se 
pracovní prostředí).

– Kvalita, účinnost a solidarita systému 
zdravotnictví, včetně přechodových systémů
zdravotnictví. Převádět účinné léčebné 
zásahy do rozhodnutí řídících pracovníků, 
zajišťovat přiměřený přísun lidských zdrojů, 
analyzovat faktory ovlivňující rovnost 
přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči bez 
ohledu na materiální stav nebo bydliště, 
včetně analýz populačních změn (např. 
stárnutí, mobilita a migrace a měnící se 
pracovní prostředí). 

Or. pl

Odůvodnění

Cílem by mělo být zpřístupnění zdravotní péče bez ohledu na materiální stav nebo bydliště
(město nebo vesnice). Tato otázka by měla být zahrnuta do výzkumných programů v oblasti 
zdravotnictví. 

Pozměňovací návrh, který předložil Janusz Wojciechowski

Pozměňovací návrh 25
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 1. Zdraví, Činnosti, bod 3, třetí odrážka

- Zlepšená prevence chorob a lepší 
využívání léků. Rozvíjet účinné zásahy do 
veřejného zdravotnictví se zaměřením na 
hlavní zdravotní faktory (například stres, 

- Zlepšená prevence chorob a invalidity a 
lepší využívání léků. Rozvíjet účinné zásahy 
do veřejného zdravotnictví se zaměřením na 
hlavní zdravotní faktory (například stres, 
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strava nebo environmentální faktory). strava nebo environmentální faktory).

Or. pl

Odůvodnění

Prevence invalidity je stejně důležitá jako prevence chorob, a měla by proto být zahrnuta do 
rámcového programu.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 26
Příloha I, I SPOLUPRÁCE, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie, Odůvodnění, 

odstavec 1

Inovace a pokrok ve znalostech o 
udržitelném řízení, produkci a využívání 
biologických zdrojů (mikroorganismů, 
rostlin, zvířat) poskytnou základ pro nové, 
udržitelné, ekologické a konkurenceschopné 
produkty pro odvětví založená na 
zemědělství, rybolovu, potravinářství, 
zdravotnictví, lesnictví a pro související 
odvětví. V souladu s evropskou strategií pro 
vědy o živé přírodě a biotechnologii to 
napomůže zvyšování konkurenceschopnosti 
evropských biotechnologických a 
potravinářských společností, zejména 
technicky vyspělých malých a středních 
podniků, při současném zlepšování 
sociálního zabezpečení a dobrých životních 
podmínek. Výzkum bezpečnosti 
potravinových a krmivových řetězců, chorob 
souvisejících se stravou, volby potravin 
a vlivu potravin a výživy na zdraví 
napomůže v boji s poruchami, které 
souvisejí s potravinami (např. s obezitou, 
alergiemi) a infekčními chorobami (např. 
přenosnými spongiformními 
encefalopatiemi, ptačí chřipkou), a zároveň 
bude významně přispívat k provádění 
stávajících a formulování budoucích politik 
a nařízení v oblasti zdraví veřejnosti, zvířat 
a rostlin a ochrany spotřebitelů.

Inovace a pokrok ve znalostech o 
udržitelném řízení, produkci a využívání 
biologických zdrojů (mikroorganismů, 
rostlin, zvířat) poskytnou základ pro nové, 
udržitelné, ekologické a konkurenceschopné 
produkty pro odvětví založená na 
zemědělství, rybolovu, potravinářství, 
zdravotnictví, lesnictví a pro související 
odvětví. Udržitelná produkce zdravých 
potravin a jiných produktů, jakož i 
evropská strategie pro vědy o živé přírodě a 
biotechnologii to napomůže zvyšování 
konkurenceschopnosti evropských 
biotechnologických a potravinářských 
společností, zejména technicky vyspělých 
malých a středních podniků, při současném 
zlepšování sociálního zabezpečení a dobrých 
životních podmínek. Výzkum bezpečnosti 
potravinových a krmivových řetězců, chorob 
souvisejících se stravou, udržitelné volby 
potravin a vlivu potravin a výživy na zdraví 
napomůže v boji s poruchami, které 
souvisejí s potravinami (např. s obezitou, 
alergiemi) a infekčními chorobami (např. 
přenosnými spongiformními 
encefalopatiemi, ptačí chřipkou), a zároveň 
bude významně přispívat k provádění 
stávajících a formulování budoucích politik 
a nařízení v oblasti zdraví veřejnosti, zvířat 
a rostlin a ochrany spotřebitelů.

Or. en
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Odůvodnění

Výzkum inovací by se měl podpořit v oblasti ekologického zemědělství a jiných zemědělských 
systémů s nízkými vstupy.

Pozměňovací návrh, který předložil Markus Pieper

Pozměňovací návrh 27
Příloha I, I Spolupráce, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie, Odůvodnění, 

odstavec 1

Odůvodnění Odůvodnění
Inovace a pokrok ve znalostech o 
udržitelném řízení, produkci a využívání 
biologických zdrojů (mikroorganismů, 
rostlin, zvířat) poskytnou základ pro nové, 
udržitelné, ekologické a konkurenceschopné 
produkty pro odvětví založená na 
zemědělství, rybolovu, potravinářství, 
zdravotnictví, lesnictví a pro související 
odvětví. V souladu s evropskou strategií pro 
vědy o živé přírodě a biotechnologii to 
napomůže zvyšování konkurenceschopnosti 
evropských biotechnologických a 
potravinářských společností, zejména 
technicky vyspělých malých a středních 
podniků, při současném zlepšování 
sociálního zabezpečení a dobrých životních 
podmínek. Výzkum bezpečnosti 
potravinových a krmivových řetězců, chorob 
souvisejících se stravou, volby potravin 
a vlivu potravin a výživy na zdraví 
napomůže v boji s poruchami, které 
souvisejí s potravinami (např. s obezitou, 
alergiemi) a infekčními chorobami (např. 
přenosnými spongiformními 
encefalopatiemi, ptačí chřipkou), a zároveň 
bude významně přispívat k provádění 
stávajících a formulování budoucích politik 
a nařízení v oblasti zdraví veřejnosti, zvířat 
a rostlin a ochrany spotřebitelů.

Inovace a pokrok ve znalostech o 
udržitelném řízení, produkci a využívání 
biologických zdrojů (mikroorganismů, 
rostlin, zvířat) poskytnou základ pro nové, 
udržitelné, ekologické a konkurenceschopné 
produkty pro odvětví založená na 
zemědělství, rybolovu, potravinářství, 
zdravotnictví, lesnictví a pro související 
odvětví. V souladu s evropskou strategií pro 
vědy o živé přírodě a biotechnologii to 
napomůže zvyšování konkurenceschopnosti 
evropských biotechnologických a 
potravinářských společností, zejména 
technicky vyspělých malých a středních 
podniků, při současném zlepšování 
sociálního zabezpečení a dobrých životních 
podmínek. Zejména se má podpořit vysoká 
míra podílu MSP na výzkumu. Výzkum 
bezpečnosti potravinových a krmivových 
řetězců, chorob souvisejících se stravou, 
volby potravin a vlivu potravin a výživy na 
zdraví napomůže v boji s poruchami, které 
souvisejí s potravinami (např. s obezitou, 
alergiemi) a infekčními chorobami (např. 
přenosnými spongiformními 
encefalopatiemi, ptačí chřipkou), a zároveň 
bude významně přispívat k provádění 
stávajících a formulování budoucích politik 
a nařízení v oblasti zdraví veřejnosti, zvířat 
a rostlin a ochrany spotřebitelů.

Or. de

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby byly využity výzkumné kapacity MSP v Evropě a aby se podpořilo sdílení 
informací mezi těmito podniky.
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Pozměňovací návrh, který předložil Markus Pieper

Pozměňovací návrh 28

Příloha I, I Spolupráce, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie, Odůvodnění, 
odstavec 2

Rozdíly mezi evropskými průmyslovými 
odvětvími v těchto oblastech, přestože jsou 
příležitostí a jednou ze silných stránek 
Evropy, vedou k rozštěpeným přístupům 
k podobným problémům. Tyto problémy lze 
lépe řešit posílením spolupráce a sdílením 
odborných znalostí, například znalostí o 
nových metodologiích, procesech a 
normách, které vyplývají z měnících se 
právních předpisů EU.

Rozdíly mezi evropskými průmyslovými 
odvětvími v těchto oblastech, přestože jsou 
příležitostí a jednou ze silných stránek 
Evropy, vedou k rozštěpeným přístupům 
k podobným problémům. Tyto problémy lze 
lépe řešit posílením spolupráce a sdílením 
odborných znalostí, například znalostí o 
nových metodologiích, procesech a 
normách, které vyplývají z měnících se 
právních předpisů EU. Pro odstranění potíží 
s komunikací a zlepšení spolupráce 
v oblasti evropského zemědělského 
výzkumu by bylo užitečné zřídit a 
rozpracovat platformy na internetu.

Or. de

Odůvodnění

Společná internetová platforma, která je vhodným prostředkem pro navazování kontaktů, 
přispěje ke zlepšení spolupráce na úrovni EU a lepšímu využití synergií.

Pozměňovací návrh, který předložila Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 29
říloha I, I Spolupráce, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie, Odůvodnění, 

odstavec 2a (nový)

Rozdíly mezi evropskými průmyslovými 
odvětvími v těchto oblastech, přestože jsou 
příležitostí a jednou ze silných stránek 
Evropy, vedou k rozštěpeným přístupům 
k podobným problémům. Tyto problémy lze 
lépe řešit posílením spolupráce a sdílením 
odborných znalostí, například znalostí o 
nových metodologiích, procesech a 
normách, které vyplývají z měnících se 
právních předpisů EU. 

Rozdíly mezi evropskými průmyslovými 
odvětvími v těchto oblastech, přestože jsou 
příležitostí a jednou ze silných stránek 
Evropy, vedou k rozštěpeným přístupům 
k podobným problémům. Tyto problémy lze 
lépe řešit posílením spolupráce a sdílením 
odborných znalostí, například znalostí o 
nových metodologiích, procesech a 
normách, které vyplývají z měnících se 
právních předpisů EU.

Důraz by se měl rovněž klást na aplikovaný 
výzkum a optimální šíření jeho výsledků. 
Otázka šíření výsledků výzkumu je obecně 
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mimořádně důležitá, mají-li snahy 
výzkumných pracovníků podstatným 
způsobem přispět k řešení problémů a 
úkolů, jimž čelí sektor zemědělství. Stejně 
tak je důležité, aby zemědělský výzkum 
splňoval potřeby, požadavky a úkoly tohoto 
sektoru.

Or. el

Odůvodnění

Obecně by otázka komunikace mezi výzkumným a zemědělským sektorem a mezi výzkumem a 
společností měla být jedním z klíčových témat k přezkoumání při stanovování cílů výzkumných 
programů, při jejich plánování a provádění. Je zbytečné, když výzkum neodpovídá potřebám 
zemědělců a tohoto sektoru obecně a zůstává odtržen od výzev, kterým by měl čelit.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 30
říloha I, I SPOLUPRÁCE, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie, Odůvodnění, 

odstavec 3

Několik evropských výzkumných platforem 
přispívá ke stanovování společných priorit 
výzkumu v oblastech, jako je genomika 
rostlin a biotechnologie, lesnictví a 
průmyslová odvětví založená na lesnictví, 
globální zdraví zvířat, chov hospodářských 
zvířat, potravinová a průmyslová 
biotechnologie. Tento výzkum bude také 
poskytovat znalostní základnu potřebnou k 
podpoře: společné zemědělské politiky; 
otázek zemědělství a obchodu; předpisů v 
oblasti bezpečnosti potravin; standardů 
Společenství pro zdraví, tlumení chorob a 
dobré životní podmínky zvířat a reformy 
společné rybářské politiky zaměřené na 
zajištění udržitelného rozvoje rybolovu a 
akvakultury. Předpokládá se pružná odezva 
na nové potřeby politiky, zejména s ohledem 
na nové sociální a hospodářské trendy.

Několik evropských výzkumných platforem 
přispívá ke stanovování společných priorit 
výzkumu v oblastech, jako je genomika 
rostlin a biotechnologie, zachovávání 
biologické rozmanitosti bez GMO 
v zemědělství a lesnictví, lesnictví a 
průmyslová odvětví založená na lesnictví, 
globální zdraví zvířat, chov hospodářských 
zvířat, udržitelné využívání půdy, 
potravinová a průmyslová biotechnologie. 
Tento výzkum bude také poskytovat 
znalostní základnu potřebnou k podpoře: 
společné zemědělské politiky; otázek 
zemědělství a obchodu; předpisů v oblasti 
bezpečnosti potravin; standardů 
Společenství pro zdraví, tlumení chorob a 
dobré životní podmínky zvířat a reformy 
společné rybářské politiky zaměřené na 
zajištění udržitelného rozvoje rybolovu a 
akvakultury. Předpokládá se pružná odezva 
na nové potřeby politiky, zejména s ohledem 
na nové sociální a hospodářské trendy.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Thijs Berman

Pozměňovací návrh 31

říloha I, I SPOLUPRÁCE, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie,
Činnosti, odstavec 1

Udržitelná produkce a řízení biologických 
zdrojů z pozemního, lesního a vodního 
prostředí: Umožňování výzkumu, včetně 
technologií, které mají v názvu příponu „-
omika“, jako je genomika, proteomika, 
metabolomika, systémová biologie a 
konvergující technologie pro 
mikroorganismy, rostliny a zvířata, včetně 
využití jejich biologické rozmanitosti; 
zdokonalené plodiny a výrobní systémy, 
včetně ekologického zemědělství, programů 
kvalitní výroby a dopadů GMO; udržitelné, 
konkurenceschopné a multifunkční 
zemědělství a lesnictví; rozvoj venkova; 
dobré životní podmínky a chov zvířat, 
živočišná výroba; zdraví rostlin; udržitelný a 
konkurenceschopný rybolov a akvakultura; 
infekční choroby zvířat, včetně zoonóz; 
bezpečné odstraňování živočišného odpadu; 
ochrana, řízení a využívání živých vodních 
zdrojů, vývoj nástrojů potřebných pro tvůrce 
politiky a jiné odpovědné osoby 
v zemědělství a rozvoji venkova (krajina, 
postupy správy půdy atd.)

Udržitelná produkce a řízení biologických 
zdrojů z pozemního, lesního a vodního 
prostředí: Umožňování výzkumu, včetně 
technologií, které mají v názvu příponu „-
omika“, jako je genomika, proteomika, 
metabolomika, metabonomika, systémová 
biologie a konvergující technologie pro 
mikroorganismy, včetně studie 
metagenomu, rostliny a zvířata, včetně 
ochrany a udržitelného využití jejich 
biologické rozmanitosti; zdokonalené 
plodiny a výrobní systémy v celé jejich 
rozmanitosti, včetně ekologického a
udržitelného zemědělství, programů kvalitní 
výroby a dopadů GMO a dopadů 
nepůvodních dřevin; udržitelné, 
konkurenceschopné a multifunkční 
zemědělství a lesnictví; rozvoj venkova; 
dobré životní podmínky a chov zvířat, 
živočišná výroba; zdraví rostlin; udržitelný a 
konkurenceschopný rybolov a akvakultura; 
infekční choroby zvířat, včetně 
epidemiologických studií, výzkumu vakcín 
a diagnóz, včetně zoonóz a chorob 
spojených s krmením zvířat; bezpečné 
odstraňování živočišného odpadu; ochrana a 
udržitelné řízení a využívání živých vodních 
zdrojů; výzkum a vývoj nástrojů, které 
potřebují a používají v Evropě i 
v rozvojovém světě tvůrci politiky a jiné 
odpovědné osoby v zemědělství a rozvoji 
venkova (krajina, postupy správy půdy atd.).

Or. en

Odůvodnění

Tato doplnění vysvětlují obsah textu a činí ho konkrétnějším, mimo jiné tím, že zdůrazňují 
potřebu podporovat všechny aspekty genetického výzkumu a epidemiologického a 
veterinárního výzkumu.

Více pozornosti by se mělo věnovat dopadu nepůvodních dřevin a způsobu zvládání problému 
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škodlivých následků těchto geneticky modifikovaných rostlin na regionální a na evropské 
úrovni.

Kromě toho je nutné nejen, aby se zkoumaly budoucí nástroje, ale také aby se vyhodnotily 
stávající nástroje a metody rozhodování v oblasti rozvoje venkova a zemědělství.

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 32
říloha I, I SPOLUPRÁCE, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie,

Činnosti, odstavec 1

Udržitelná produkce a řízení biologických 
zdrojů z pozemního, lesního a vodního 
prostředí: Umožňování výzkumu, včetně 
technologií, které mají v názvu příponu „-
omika“, jako je genomika, proteomika, 
metabolomika, systémová biologie a 
konvergující technologie pro 
mikroorganismy, rostliny a zvířata, včetně 
využití jejich biologické rozmanitosti; 
zdokonalené plodiny a výrobní systémy, 
včetně ekologického zemědělství, programů 
kvalitní výroby a dopadů GMO; udržitelné, 
konkurenceschopné a multifunkční 
zemědělství a lesnictví; rozvoj venkova; 
dobré životní podmínky a chov zvířat, 
živočišná výroba; zdraví rostlin; udržitelný a 
konkurenceschopný rybolov a akvakultura; 
infekční choroby zvířat, včetně zoonóz; 
bezpečné odstraňování živočišného odpadu; 
ochrana, řízení a využívání živých vodních 
zdrojů, vývoj nástrojů potřebných pro tvůrce 
politiky a jiné odpovědné osoby 
v zemědělství a rozvoji venkova (krajina, 
postupy správy půdy atd.)

Udržitelná produkce a řízení biologických 
zdrojů z pozemního, lesního a vodního 
prostředí: Umožňování výzkumu, včetně 
technologií, které mají v názvu příponu „-
omika“, jako je genomika, proteomika, 
metabolomika, systémová biologie a 
konvergující technologie pro 
mikroorganismy, rostliny a zvířata, včetně 
ochrany a udržitelného využití jejich 
geneticky nemodifikované biologické 
rozmanitosti a genetických zdrojů 
v zemědělském podniku a na místě; 
zdokonalené plodiny a výrobní systémy, 
včetně systémů ekologického zemědělství a 
jiných udržitelných systémů 
s nízkoenergetickými vstupy, programů 
kvalitní výroby a dopadů GMO; udržitelné, 
konkurenceschopné a multifunkční 
zemědělství a lesnictví; integrovaný rozvoj 
venkova, včetně aspektů podílu občanské 
společnosti na plánování a rozhodování; 
dobré životní podmínky a chov zvířat, 
živočišná výroba; zdraví rostlin; udržitelný a 
konkurenceschopný rybolov a akvakultura; 
infekční choroby zvířat, včetně zoonóz; jiné 
hrozby pro udržitelnost a bezpečnost 
zásobování potravinami ve výrobě potravin 
(včetně klimatické změny a ztenčování 
zásob ropy); bezpečné odstraňování, 
zlepšování a využívání živočišného odpadu; 
ochrana, řízení a využívání živých vodních 
zdrojů, vývoj nástrojů potřebných pro tvůrce 
politiky a jiné odpovědné osoby 
v zemědělství a rozvoji venkova (krajina, 
postupy správy půdy atd.)
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Or. en

Odůvodnění

Tato činnost by se měla hlavně zaměřovat na udržitelnost výroby potravin a řízení zdrojů.

Pozměňovací návrh, který předložil Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 33
říloha I, I SPOLUPRÁCE, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie,

Činnosti, odstavec 1

• Udržitelná produkce a řízení 
biologických zdrojů z pozemního, lesního 
a vodního prostředí: Umožňování 
výzkumu, včetně technologií, které mají 
v názvu příponu „-omika“, jako je 
genomika, proteomika, metabolomika, 
systémová biologie a konvergující 
technologie pro mikroorganismy, rostliny a 
zvířata, včetně využití jejich biologické 
rozmanitosti; zdokonalené plodiny a výrobní 
systémy, včetně ekologického zemědělství, 
programů kvalitní výroby a dopadů GMO; 
udržitelné, konkurenceschopné a 
multifunkční zemědělství a lesnictví; rozvoj 
venkova; dobré životní podmínky a chov 
zvířat, živočišná výroba; zdraví rostlin; 
udržitelný a konkurenceschopný rybolov a 
akvakultura; infekční choroby zvířat, včetně 
zoonóz; bezpečné odstraňování živočišného 
odpadu; ochrana, řízení a využívání živých 
vodních zdrojů, vývoj nástrojů potřebných 
pro tvůrce politiky a jiné odpovědné osoby 
v zemědělství a rozvoji venkova (krajina, 
postupy správy půdy atd.)

• Udržitelná produkce a řízení 
biologických zdrojů z pozemního, lesního 
a vodního prostředí: Umožňování 
výzkumu, včetně technologií, které mají 
v názvu příponu „-omika“, jako je genomika, 
proteomika, metabolomika, systémová 
biologie a konvergující technologie pro 
mikroorganismy, rostliny a zvířata, včetně 
využití jejich biologické rozmanitosti; 
zdokonalené plodiny a výrobní systémy, 
včetně ekologického zemědělství, programů 
kvalitní výroby a dopadů GMO, a výzkum 
soužití geneticky modifikovaných, 
konvenčních a ekologických plodin;
udržitelné, konkurenceschopné a 
multifunkční zemědělství a lesnictví; rozvoj 
venkova; dobré životní podmínky a chov 
zvířat, živočišná výroba; zdraví rostlin; 
udržitelný a konkurenceschopný rybolov a 
akvakultura; infekční choroby zvířat, včetně 
zoonóz; bezpečné odstraňování živočišného 
odpadu; ochrana, řízení a využívání živých 
vodních zdrojů, vývoj nástrojů potřebných 
pro tvůrce politiky a jiné odpovědné osoby 
v zemědělství a rozvoji venkova (krajina, 
postupy správy půdy atd.).

Or. el

Odůvodnění

Otázka soužití je závažným problémem, jemuž sektor zemědělství čelí v současné době a 
s nímž se bude potýkat také v budoucnu. Je důležitém, aby se touto otázkou zabýval také 
výzkum.
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Pozměňovací návrh 34
říloha I, I SPOLUPRÁCE, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie,

Činnosti, odstavec 2

„Od stolu k zemědělskému podniku“: 
Potraviny, zdraví a dobré životní podmínky: 
spotřebitelská; společenská, průmyslová a 
zdravotní hlediska potravin a krmiv, včetně 
behaviorálních a kognitivních věd; choroby 
a poruchy související s výživou a stravou, 
včetně obezity; inovační technologie 
zpracování potravin a krmiv (včetně balení); 
zvýšená kvalita a bezpečnost potravin, 
nápojů a krmiv, chemická i 
mikrobiologická; integrita (a kontrola) 
potravinového řetězce; environmentální 
dopady potravinových a krmivových řetězců 
a dopady na tyto řetězce; celková koncepce 
potravinového řetězce (včetně mořských 
plodů); sledovatelnost

Od stolu k zemědělskému podniku“: 
Potraviny, zdraví a dobré životní podmínky: 
spotřebitelská; společenská, kulturní, 
průmyslová a zdravotní hlediska potravin a 
krmiv, včetně behaviorálních a kognitivních 
věd; choroby a poruchy související 
s výživou a stravou, včetně obezity a alergií; 
přínosu některých potravin a stravy pro 
zdraví; inovační technologie zpracování 
potravin a krmiv, dopravní a maloobchodní
technologie (včetně omezení balení a 
potravinových kilometrů); zvýšená kvalita a 
bezpečnost potravin, nápojů i krmiv, 
chemická i biologická, a udržitelnost (a 
kontrola) potravinového řetězce; 
environmentální dopady potravinových a 
krmivových řetězců a dopady na tyto 
řetězce; celková koncepce potravinového 
řetězce (včetně mořských plodů); 
sledovatelnost.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 35
říloha I, I SPOLUPRÁCE, Témata, 2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie,

Činnosti, odstavec 3

Zdokonalené plodiny, suroviny, mořské 
produkty a biomasa (včetně mořských 
zdrojů) pro energetiku, životní prostředí a 
produkty s vysokou přidanou hodnotou, jako 
jsou materiály a chemické látky, včetně 
nových zemědělských systémů, 
biologických procesů a koncepcí 
biologických rafinerií; biokatalýza; lesnictví 
a lesnické produkty a procesy; náprava 
životního prostředí a ekologičtější 
zpracování.

Zdokonalené plodiny, suroviny, mořské 
produkty a biomasa (včetně mořských 
zdrojů) pro energetiku, životní prostředí a 
produkty s vysokou přidanou hodnotou, jako 
jsou materiály a chemické látky, včetně 
nových udržitelných a na obnovitelných 
energiích založených zemědělských 
systémů, biologických procesů a koncepcí 
biologických rafinerií; biokatalýza; lesnictví 
a lesnické produkty a procesy; náprava 
životního prostředí a ekologičtější 
zpracování..

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Příloha II, PŘEDBĚŽNÉ ROZDĚLENÍ MEZI PROGRAMY; Spolupráce, Potraviny, 

zemědělství a biotechnologie 

Potraviny, zemědělství a biotechnologie:
2455 miliónů eur

Potraviny, zemědělství a biotechnologie:
2455 miliónů eur; na biotechnologické 
projekty se věnuje maximálně 50 % této 
částky.

Or. en


