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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 60
Bod odůvodnění 1

Společenství si klade za cíl posílit vědecké a 
technické základy průmyslu Společenství a 
zajistit vysokou úroveň 
konkurenceschopnosti. Za tímto účelem 
Společenství podporuje veškeré výzkumné 
činnosti považované za nezbytné, zejména 
výzkum a činnosti spojené s technickým 
rozvojem prováděné v podnicích, včetně 
malých a středních podniků (MSP), ve 
výzkumných střediscích a na vysokých 
školách.

Společenství si klade za cíl posílit vědecké a 
technické základy průmyslu Společenství a 
zajistit vysokou úroveň 
konkurenceschopnosti. Za tímto účelem 
Společenství podporuje veškeré výzkumné 
činnosti považované za nezbytné, zejména 
výzkum a činnosti spojené s technickým 
rozvojem prováděné v podnicích, včetně 
malých a středních podnikù (MSP), v 
nekomerčních výzkumných střediscích a na 
vysokých školách.

Or. pl

Odůvodnění

Ważnym jest żeby parlament promował ośrodki naukowe, które nie są zaangażowane w 
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działalność o charakterze  komercyjnym.

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 61
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Výzkum financovaný z veřejných 
prostředků se musí především zaměřit na 
zvyšování vědomostí a na potřeby a priority 
veřejnosti.  

Or. it

Odůvodnění

La ricerca e la scienza sono sempre più frequentemente interconnesse alla competitività, 
all'economia o agli input e ai benefici per le industrie. La ricerca scientifica  deve essere 
intesa in primo luogo come accrescimento del sapere.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 62
Bod odůvodnění 2

(2) Ústřední role výzkumu při zajišťování 
konkurenceschopnosti a hospodářského 
růstu byla uznána Evropskou radou na 
zasedání v Lisabonu, která zdůraznila, že 
znalosti a inovace jsou jádrem 
hospodářského vývoje, včetně vzrůstu 
zaměstnanosti v Evropě.

(2) Ústřední role výzkumu při zajišťování 
konkurenceschopnosti a hospodářského 
růstu byla uznána Evropskou radou na 
zasedání v Lisabonu, která zdůraznila, že 
znalosti a inovace jsou jádrem 
hospodářského a sociálního vývoje, včetně 
vzrůstu zaměstnanosti v Evropě.

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 63
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Evropský parlament doufal v obsazení 
vedoucího postavení v Evropě v oblasti 
vývoje a uplatňování ekologických 
technologií a zaručení udržitelné výroby a 
spotřeby. Několikrát také zdůraznil úlohu 
výzkumu při hledání řešení klimatických 
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změn. Pro dosažení nezbytného pokroku 
v oblasti technologického vývoje je 
zapotřebí značného úsilí ve výzkumu 
prováděném Společenstvím. Parlament 
rovněž zdůzaznil potřebu bojovat proti 
zneužívání žen a odmítl podporovat a 
financovat reproduktivní klonování lidí, a 
to u všech programů Společenství.  

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 64
Bod odůvodnění 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.

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

Or. pl

Odůvodnění

Ważnym jest żeby parlament promował ośrodki naukowe, które nie są zaangażowane w 
działalność o charakterze komercyjnym.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 65
Bod odůvodnění 10

(10) Je třeba posílit možnosti výzkumu a 
inovací v celé Evropě a zajistit jejich 
optimální využití.

(10) Je třeba posílit možnosti výzkumu a 
inovací v celé Evropě a zajistit jejich 
optimální využití. V tomto ohledu by se 
mohlo uvažovat tom, zda by společnosti 
neměly být osvobozeny od daní z 
evropských subvencí přiznaných malým a 
středním podnikům v rámci 7. rámcového 
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programu výzkumu a rozvoje. 

Or. fr

Odůvodnění

La recherche d'une utilisation optimale des capacités d'innovation passe également par une 
réflexion à poursuivre dans le domaine fiscal au niveau communautaire.

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt a Peter Liese

Pozměňovací návrh 66
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) Vzhledem k Protokolu o ochraně a 
dobrých životních podmínkách zvířat 
připojenému k Amsterodamské smlouvě by 
se měl podporovat a posilovat výzkum pro 
vývoj alternativních strategií testování a 
zejména metod, které nevyužívají zvířata, ve 
všech oblastech výzkumu, aby se snížilo 
používání zvířat ve výzkumu a testování s 
cílem definitivně nahradit používání zvířat.

Or. en

Odůvodnění

The Protocol on protection and welfare of animals requires the Community and the Member 
States to pay full regard to the welfare requirements of animals in formulating and 
implementing policies, including research policy. The development and validation of 
alternatives to animal testing is a priority under Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, and Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC requires the 
Commission and MemberStates to encourage research into the development of alternatives. 
The objective to promote and enhance the development of non-animal methods and 
alternative testing strategies should therefore be specifically included, in particular in view of 
the requirements of Council Directive 76/768/EEC on cosmetic products, as amended, and 
the objective of the proposed EU chemicals Regulation to promote non-animal testing.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 67
Bod odůvodnění 12



AM\587815CS.doc 5/68 PE 364.923v01-00

CS

(12) V rámci tématu „spolupráce“ by měla 
být poskytnuta podpora nadnárodní 
spolupráci na všech úrovních v celé 
Evropské unii i mimo ni v několika 
tematických okruzích odpovídajících 
hlavním oblastem pokroku znalostí a 
techniky, v nichž musí být podporován 
a posilován výzkum, aby byly řešeny 
sociální, hospodářské, environmentální a 
průmyslové úkoly, kterým Evropa čelí.

(12) V rámci tématu „spolupráce“ by měla 
být poskytnuta podpora nadnárodní 
spolupráci na všech úrovních v celé 
Evropské unii i mimo ni v několika 
tematických okruzích odpovídajících 
hlavním oblastem pokroku znalostí a 
techniky, v nichž musí být podporován 
a posilován výzkum, aby byly řešeny 
sociální, hospodářské, environmentální a 
průmyslové úkoly a úkoly týkající se 
veřejného zdraví, kterým Evropa čelí.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 68
Bod odůvodnění 14

(14) V rámci tématu „lidé“ je třeba 
motivovat jednotlivce, aby se stali 
výzkumnými pracovníky, evropské 
výzkumné pracovníky, aby zůstali v Evropě, 
je třeba přilákat do Evropy výzkumné 
pracovníky z celého světa a snažit se, aby 
Evropa byla pro nejlepší výzkumné 
pracovníky přitažlivější.

(14) V rámci tématu „lidé“ je třeba 
motivovat jednotlivce, aby se stali 
výzkumnými pracovníky, evropské 
výzkumné pracovníky, aby zůstali v Evropě, 
je třeba přilákat do Evropy výzkumné 
pracovníky z celého světa a snažit se, aby 
Evropa byla pro nejlepší výzkumné 
pracovníky přitažlivější. V tomto ohledu by 
bylo možno vést na úrovni Společenství 
úvahy o sladění daní výzkumných 
pracovníků.  

Or. fr

Odůvodnění

L'Europe déplore, à juste titre, la "fuite de ses cerveaux" qui migrent en Asie ou en Amérique 
à la faveur de conditions de travail plus attractives. Pourquoi le Conseil ne pourrait-on pas 
créer pour les chercheurs, issus du secteur privé et du secteur public, une harmonisation 
fiscale spécifique.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 69
Bod odůvodnění 15
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(15) V rámci tématu „kapacity“ by mělo být 
optimalizováno využití a vývoj výzkumných 
infrastruktur; je třeba posílit inovační 
kapacity malých a středních podniků a jejich 
schopnosti využít výzkum ke svému 
prospěchu; měl by se podporovat vývoj 
regionálních uskupení zaměřených na 
výzkum; je třeba uvolnit výzkumný 
potenciál v „konvergenčních“ a 
nejvzdálenějších regionech EU; je třeba 
vzájemně přiblížit vědu a společnost v zájmu 
harmonické integrace vědy a techniky do 
evropské společnosti; a je třeba podniknout 
horizontální akce a opatření na podporu 
mezinárodní spolupráce.

(15) V rámci tématu „kapacity“ by mělo být
optimalizováno využití a vývoj výzkumných 
infrastruktur; je třeba zjednodušit postupy 
pro přístup k 7. rámcovému programu 
výzkumu a rozvoje; je třeba podporovat 
šíření informací o činnostech 
uskutečňovaných v rámci 7. rámcového 
programu výzkumu a rozvoje, je třeba 
posílit inovační kapacity malých a středních 
podniků a jejich schopnosti využít výzkum 
ke svému prospěchu; měl by se podporovat 
vývoj regionálních uskupení zaměřených na 
výzkum; je třeba uvolnit výzkumný 
potenciál v „konvergenčních“ a 
nejvzdálenějších regionech EU; je třeba 
vzájemně přiblížit vědu a společnost v zájmu 
harmonické integrace vědy a techniky do 
evropské společnosti; a je třeba podniknout 
horizontální akce a opatření na podporu 
mezinárodní spolupráce.

Or. fr

Odůvodnění

Une meilleure information accompagnée d'une simplification des procédures d'accès aux 
7eme PCRD encourageront la réalisation des objectifs visés.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 70
Bod odůvodnění 15

V rámci tématu „kapacity“ by mělo být 
optimalizováno využití a vývoj výzkumných 
infrastruktur; je třeba posílit inovační 
kapacity malých a středních podniků a jejich 
schopnosti využít výzkum ke svému 
prospěchu; měl by se podporovat vývoj 
regionálních uskupení zaměřených na 
výzkum; je třeba uvolnit výzkumný 
potenciál v „konvergenčních“ a 
nejvzdálenějších regionech EU; je třeba 
vzájemně přiblížit vědu a společnost v zájmu 
harmonické integrace vědy a techniky do 
evropské společnosti; a je třeba podniknout 

V rámci tématu „kapacity“ by mělo být 
optimalizováno využití a vývoj výzkumných 
infrastruktur; je třeba posílit inovační 
kapacity malých a středních podnikù a jejich 
schopnosti využít výzkum ke svému 
prospěchu; měl by se podporovat vývoj 
regionálních a místních uskupení 
zaměřených na výzkum; je třeba uvolnit 
výzkumný potenciál v „konvergenčních“ a 
nejvzdálenějších regionech EU, včetně 
místních středisek; je třeba vzájemně 
přiblížit vědu a společnost v zájmu 
harmonické integrace vědy a techniky do 



AM\587815CS.doc 7/68 PE 364.923v01-00

CS

horizontální akce a opatření na podporu 
mezinárodní spolupráce.

evropské společnosti; a je třeba podniknout 
horizontální akce a opatøení na podporu 
mezinárodní spolupráce.

Or. pl

Odůvodnění

Należy położyć nacisk na rozwój lokalnych ośrodków ze szczególnym uwzględnieniem 
ośrodków położonych w regionach peryferyjnych UE.

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 71
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
zaměřeného na hledání řešení klimatických 
změn a udržitelnosti, na zdraví evropského 
obyvatelstva a na oživení lisabonské 
strategie vznikla naléhavá potřeba 
zdvojnásobit rozpočet EU na výzkum.

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt a Peter Liese

Pozměňovací návrh 72
Bod odůvodnění 25

(25) Výzkumné činnosti, jež tento rámcový 
program podporuje, by měly respektovat 
základní etické zásady, včetně zásad 
uvedených v Chartě základních práv 
Evropské unie. V úvahu se berou a budou 
nadále brána stanoviska Evropské skupiny 
pro etiku ve vědě a nových technologiích.

(25) Výzkumné činnosti, jež tento rámcový 
program podporuje, by měly respektovat 
základní etické zásady, včetně zásad 
uvedených v Chartě základních práv 
Evropské unie a v Protokolu o ochraně a 
dobrých životních podmínkách zvířat 
připojeném k Amsterodamské smlouvě. V 
úvahu se berou a budou nadále brána 



PE 364.923v01-00 8/68 AM\587815CS.doc

CS

stanoviska Evropské skupiny pro etiku ve 
vědě a nových technologiích.

Or. en

Odůvodnění

The fundamental ethical principle in the Protocol on protection and welfare of animals 
should be included here as well. Practical implications of these principles, also in view of the 
revision of the Commission's ethical review process, need to be taken into account in all 
research activities supported by the Framework Programme.

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 73
Bod odůvodnění 25

(25) Výzkumné činnosti, jež tento rámcový 
program podporuje, by měly respektovat 
základní etické zásady, včetně zásad 
uvedených v Chartě základních práv 
Evropské unie. V úvahu se berou a budou 
nadále brána stanoviska Evropské skupiny 
pro etiku ve vědě a nových technologiích.

(25) Výzkumné činnosti, jež tento rámcový 
program podporuje, by měly respektovat 
základní etické zásady, včetně zásad 
uvedených v Chartě základních práv 
Evropské unie, v Úmluvě Rady Evropy o 
lidských právech a biomedicíně a 
v Univerzální deklaraci UNESCO o 
bioetice a lidských právech.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 74
Bod odůvodnění 25

Výzkumné činnosti, jež tento rámcový 
program podporuje, by měly respektovat 
základní etické zásady, včetně zásad 
uvedených v Chartě základních práv 
Evropské unie. V úvahu se berou a budou 
nadále brána stanoviska Evropské skupiny 
pro etiku ve vědě a nových technologiích.

Výzkumné činnosti, jež tento rámcový 
program podporuje, by měly především 
sloužit lidem a měly by respektovat základní 
etické zásady, včetně zásad uvedených v 
Chartě základních práv Evropské unie. V 
úvahu se berou a budou nadále brána 
stanoviska Evropské skupiny pro etiku ve 
vědě a nových technologiích.

Or. pl
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Odůvodnění

Działalność badawcza nie może powodować spadek zatrudnienia wśród obywateli UE ani też 
być szkodliwa dla człowieka - klonowanie, badania prenatalne itp.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 75
Bod odůvodnění 28

(28) Je třeba přijmout vhodná opatření k 
zamezení nesrovnalostí a podvodů a 
podniknout nezbytné kroky k získání 
prostředků, které byly ztraceny, chybně 
vyplaceny nebo nesprávně použity v souladu 
s nařízeními Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství1, 
(Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. 
listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na 
místě prováděných Komisí za účelem 
ochrany finančních zájmů Evropských 
společenství proti podvodům a jiným 
nesrovnalostem2 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 o 
vyšetřování prováděném Evropským úřadem 
pro boj proti podvodům (OLAF)3.

(28) Je třeba přijmout vhodná opatření
ke kontrole účinnosti přiznané pomoci na 
straně jedné a účinnosti využití těchto 
prostředků na straně druhé, k zamezení 
nesrovnalostí a podvodů a podniknout 
nezbytné kroky k získání prostředků, které 
byly ztraceny, chybně vyplaceny nebo 
nesprávně použity v souladu s nařízeními 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 
18. prosince 1995 o ochraně finančních 
zájmů Evropských společenství1, (Euratom, 
ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o 
kontrolách a inspekcích na místě 
prováděných Komisí za účelem ochrany 
finančních zájmů Evropských společenství 
proti podvodům a jiným nesrovnalostem2 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1073/1999 o vyšetřování 
prováděném Evropským úřadem pro boj 
proti podvodům (OLAF)3.

Or. fr

Odůvodnění

A partir du moment où des fonds public sont engagés, il convient de contrôler l'efficacité des 
crédits accordés dans le cadre de travaux de Recherche. 

  
1 Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.
2 Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.
3 Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.
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Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 76
Čl. 2 odst. 2

(2) Spolupráce: podpora celé oblasti 
výzkumných činností prováděných v 
nadnárodní spolupráci v těchto tematických 
oblastech:

(2) Spolupráce: podpora celé oblasti 
výzkumných činností prováděných v 
nadnárodní spolupráci v těchto tematických 
oblastech:

a) zdraví (a) zdraví a potraviny, včetně sociálních 
aspektů a uplatnění informačních a 
komunikačních technologií; výzkum léčení 
a prevence chorob, včetně souvislostí s 
enviromentálními faktory a nutričních 
vzorů, zaměření se na opomíjené nemoci a 
rozvoj prioritních léků;

(b) potraviny, zemědělství a biotechnologie;
(c) informační a komunikační technologie; (b) inovační technologie, včetně 

biotechnologie, informační a komunikační 
technologie, nanověda, nanotechnologie, 
materiály a nové výrobní technologie;

(d) nanověda, nanotechnologie, materiály a 
nové výrobní technologie;
e) energetika; (c) energetika, energetická účinnost a 

doprava (včetně letectví);
(f) životní prostředí (včetně změny klimatu); (f) Životní prostředí (včetně změny klimatu), 

zemědělství a rybolov;
(g) doprava (včetně letectví);
(h) sociálně-ekonomické a humanitní vědy;
(i) bezpečnost a vesmír. (e) bezpečnost a vesmír.

Or. nl

Odůvodnění

Met de bovenstaande wijzigingen in dit artikel wil ik bewerkstelligen dat er een duidelijke 
focus is op beperkt aantal onderwerpen: Gezondheid en Voeding, Innovatieve technologieën, 
Milieu en Landbouw, Energie en Vervoer, en Veiligheid. Deze onderwerpen zijn bij elkaar 
geplaatst om het onderlinge verband tussen de onderwerpen tot uitdrukking te brengen.
Het apart vermelden van Informatie- en communicatietechnologieën vind ik onnodig 
aangezien deze technologieën ook onder Capaciteiten vallen. Binnen het onderdeel 
Samenwerking moet er ondersteuning bestaan voor de ontwikkeling van allerlei 
technologieën, waaronder ICT-technologieën. Extra nadruk op ondersteuning van ICT vind ik 
onterecht gezien het feit dat deze industrie dynamisch en krachtig functioneert waarbij steun 
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vanuit Europa niet zonder meer noodzakelijk is.
Het vermelden van sociaal-economische en geesteswetenschappen als apart onderdeel is niet 
nodig, omdat deze invalshoek bij elk onderdeel van belang is. 
Het is belangrijk dat er ook specifieke aandacht besteed wordt aan Visserij.
Indien deze wijzigingen worden aangenomen, dan zal ook de rest van het document aangepast 
moeten worden zodat de juiste onderwerpen bij elkaar geplaatst worden (maw: horizontale 
werking van het amendement).

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 77
Čl. 2 odst. 2 písm. a)

a) zdraví; a) zdraví včetně zdraví dětí a zavedení 
programu MICE (Medicines Investigation 
for the Children of Europe) uvedeného v 
nařízení (ES) č. …/… [týkajícím se léků 
využívaných v pediatrii, kterým se mění 
nařízení Rady (EHS) č 1768/92, směrnice
2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004];

Or. fr

Odůvodnění

Il s'agit d'insister sur la position du Parlement européen demandant la création du 
programme MICE au sein du 7eme PCRD.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 78
Čl. 2 odst. 2 písm. h)

Sociálně-ekonomické a humanitní vědy Exaktní a humanitní vědy

Or. pl

Odůvodnění

Proponowany zapis upraszcza, a jednocześnie zawiera w sobie wszystkie cele naukowe.
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Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 79
Čl. 2 odst. 4

(4) Lidé: kvantitativní i kvalitativní 
posilování lidského potenciálu ve výzkumu 
a technice v Evropě.

(4) Lidé: kvantitativní i kvalitativní 
posilování lidského potenciálu ve výzkumu 
a technice v Evropě. V tomto ohledu by bylo 
možno vést na úrovni Společenství úvahy o 
sladění daní výzkumných pracovníků. 

Or. fr

Odůvodnění

L'Europe déplore, à juste titre, la "fuite de ses cerveaux" qui migrent en Asie ou en Amérique 
à la faveur de conditions de travail plus attractives. Pourquoi le Conseil ne pourrait-on pas 
créer pour les chercheurs, issus du secteur privé et du secteur public, une harmonisation 
fiscale spécifique.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 80
Čl. 2 odst. 5

(5) Kapacity: podpora klíčových aspektů 
evropského výzkumu a inovačních kapacit, 
jako jsou výzkumné infrastruktury; 
regionální uskupení zaměřená na výzkum; 
vytvoření plného výzkumného potenciálu v 
„konvergenčních“ a nejvzdálenějších 
regionech EU. výzkum prováděný ve 
prospěch malých a středních podnikù 
(MSP); otázky „vědy ve společnosti“, 
horizontální akce na podporu mezinárodní 
spolupráce;

(5) Kapacity: podpora klíčových aspektů
evropského výzkumu a inovačních kapacit, 
jako jsou výzkumné infrastruktury; 
regionální uskupení zaměřená na výzkum; 
vytvoření plného výzkumného potenciálu v 
„konvergenčních“ a nejvzdálenějších 
regionech EU včetně místních výzkumných 
středisek, výzkum prováděný ve prospěch 
malých a středních podnikù (MSP); otázky 
„vědy ve společnosti“, horizontální akce na 
podporu společnosti a pomoc při vědecké 
výměně mezi nejvzdálenějšími regiony EU.

Or. pl

Odůvodnění

Należy uwzględnić potrzeby współdziałania, wymiany naukowej pomiędzy ośrodkami 
badawczymi położonymi w regionach peryferyjnych UE.
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 81
Článek 6

Veškeré výzkumné činnosti uskutečňované v 
rámci sedmého rámcového programu se 
provádějí v souladu se základními etickými 
zásadami.

Veškeré výzkumné činnosti uskutečňované v 
rámci sedmého rámcového programu se 
provádějí ve prospěch lidu a rozvoje v 
souladu se základními etickými zásadami.

Or. pl

Odůvodnění

Nauka finansowana przez kraje wspólnoty nie powinna zwiększać bezrobocia, ani też być 
szkodliwa dla człowieka - klonowanie, badania prenatalne itp.

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 82
Článek 6

Veškeré výzkumné činnosti uskutečňované v 
rámci sedmého rámcového programu se 
provádějí v souladu se základními etickými 
zásadami.

Veškeré výzkumné činnosti uskutečňované v 
rámci sedmého rámcového programu se 
provádějí v souladu se základními etickými 
zásadami, včetně těch, které jsou uvedeny 
v Chartě základních práv Evropské unie, 
v Úmluvě Rady Evropy o lidských právech 
a biomedicíně a v Univerzální deklaraci 
UNESCO o bioetice a lidských právech.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 83
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 2009 vypracuje Komise 
za pomoci externích odborníků nezávislou 
zprávu za účelem provedení předběžného 
hodnocení tohoto rámcového programu a 
jeho specifických programů z hlediska 
kvality probíhajících výzkumných činností a 
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pokroku ve smyslu stanovených cílů. 

Or. pt

Odůvodnění

Tendo em conta que a agenda de IDT está em constante evolução, é necessário proceder a 
um acompanhamento reforçado do sétimo Programa-Quadro.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 84
Příloha I část I „Spolupráce“ odst. 3

Toto je devět témat určených pro činnost 
EU:

Toto je deset témat určených pro činnost 
EU:

Or. fr

Odůvodnění

Cohérence avec amendement suivant.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 85
Příloha I část I „Spolupráce“ odst. 3 bod 1

(1) zdraví; (1) zdraví, včetně zdraví dětí a zavedení 
programu MICE (Medicines Investigation 
for the Children of Europe) uvedeného v 
nařízení (ES) č. …/… [týkajícím se léků 
využívaných v pediatrii, kterým se mění 
nařízení Rady (EHS) č 1768/92, směrnice
2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004];

Or. fr

Odůvodnění

Il s'agit d'insister sur la position du Parlement européen demandant la création du 
programme MICE au sein du 7eme PCRD.
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Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 86
Příloha I část I „Spolupráce“ odst. 3 bod 9a (nový)

9a) vytvoření platformy k výměnám mezi 
autory a výrobci

Or. fr

Odůvodnění

Au sein de l'Union européenne, on trouve de multiples cas d'innovations inachevées, mises au 
point par des chercheurs ou des entrepreneurs européens. Pour des raisons de structures, de 
coûts ou d'autres encore, les créateurs ne disposent pas des moyens de développer davantage 
leur concept. Il s'agit là d'un véritable gâchis, car, bien souvent, ils ne savent à qui s'adresser 
pour céder leur procédé à une structure qui pourrait l'incorporer dans le cadre de travaux de 
recherche plus importants, ou encore le transformer en application industrielle concrète.
L'Union européenne devrait favoriser cette nécessaire rencontre entre créateurs et 
industriels. 

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 87
Příloha I část I „Spolupráce“ odst. 5

Zvláštní pozornost bude věnována prioritním 
vědním oblastem, které se prolínají různými 
tématy, jako jsou námořní vědní obory a 
technologie.

Zvláštní pozornost založená na koordinaci a 
zaměřená na získávání výsledků 
umožňujících vytvoření evropské politiky v 
této oblasti bude věnována prioritním 
vědním oblastem, které se prolínají různými 
tématy, jako jsou námořní vědní obory a 
technologie.

Or. pt

Odůvodnění

A União Europeia necessita da estruturação de uma verdadeira política europeia das 
ciências e tecnologias marinhas.

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 88
Příloha I část I „Spolupráce“ odst. 5a (nový)
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Musí být zajištěna účast malých a středních 
podniků (MSP), zejména MSP založených 
na znalostech, a to prostřednictvím 
konkrétních podpůrných opatření 
doprovázených kvantitativním a 
kvalitativním sledováním dosažených cílů. 

Or. pt

Odůvodnění

Considerando o papel fundamental que as PMEs desempenham na inovação e no aumento da 
competitividade, é necessário assegurar e avaliar a seu contributo no âmbito do programa-
quadro.

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 89
Příloha I část I „Spolupráce“ odst. 5b (nový)

Musí být podporovány iniciativy směřující k 
prohloubení vědeckého dialogu a k 
poskytování informací o výslecích nejen 
odborné, ale co možná nejširší veřejnosti, a 
zhodnocena úloha občanské společnosti ve 
výzkumu; otázka rovnosti pohlaví musí být 
podporován na všech úrovních výzkumu;  

Or. pt

Odůvodnění
Necessidade de desenvolver uma sociedade do conhecimento, na qual deve ser explorado o 
pleno potencial das mulheres. 

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 90
Příloha I část I „Spolupráce“ odst. 7

Zejména v případě oblastí s významem pro 
průmysl byla témata určena kromě jiných 
zdrojů i na základě práce různých 
„evropských technologických platforem“ 
zřízených v oborech, v nichž 
konkurenceschopnost, hospodářský růst a 

Zejména v případě oblastí s významem pro 
průmysl byla témata určena kromě jiných 
zdrojů i na základě práce různých 
„evropských technologických platforem“ 
zřízených v oborech, v nichž 
konkurenceschopnost, hospodářský růst a 
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prosperita Evropy závisejí na významném 
výzkumném a technickém pokroku ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu. 
Evropské technologické platformy sdružují 
pod vedením průmyslu účastníky za účelem 
stanovení a provádění strategického plánu 
výzkumu. Tento rámcový program přispěje 
k uskutečnění těchto strategických plánů 
výzkumu tam, kde představují skutečnou 
evropskou přidanou hodnotu.

prosperita Evropy závisejí na významném 
výzkumném a technickém pokroku ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu. 
Evropské technologické platformy sdružují 
pod vedením průmyslu účastníky za účelem 
stanovení a provádění strategického plánu 
výzkumu.

Or. pt

Odůvodnění

Não deve ser missão do Programa-Quadro servir as agendas estratégicas da indústria.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 91
Příloha I část I „Spolupráce“ odst. 10

Pro posílení šíření a využívání výsledků 
výzkumu EU bude ve všech tematických 
oblastech podporováno šíření znalostí a 
předávání výsledků, včetně jejich předávání 
tvůrcům politiky, včetně podpory 
prostřednictvím financování iniciativ pro 
vytváření sítí, seminářů a akcí, pomoci 
poskytované externími odborníky a 
informací a elektronických služeb, zejména 
služby CORDIS. Akce na podporu inovací 
budou prováděny v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace. Podpora 
bude poskytována také iniciativám 
zaměřeným na zapojení se do dialogu o 
vědeckých otázkách a výsledcích výzkumu 
s širokou veřejností mimo výzkumnou obec 
a v oblasti vědecké komunikace a 
vzdělávání. Zohledněny budou také etické 
zásady a hlediska rovnosti žen a mužů. 

Pro posílení šíření a využívání výsledků 
výzkumu EU bude ve všech tematických 
oblastech podporováno šíření znalostí a 
předávání výsledků, včetně jejich předávání 
tvůrcům politiky, včetně podpory 
prostřednictvím financování iniciativ pro 
vytváření sítí, seminářů a akcí, pomoci 
poskytované externími odborníky a 
informací a elektronických služeb, zejména 
služby CORDIS. Akce na podporu inovací 
budou prováděny v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace. Podpora 
bude poskytována také iniciativám 
zaměřeným na zapojení se do dialogu o 
vědeckých otázkách a výsledcích výzkumu 
s širokou veřejností mimo výzkumnou obec 
a v oblasti vědecké komunikace a 
vzdělávání. Ve všech odpovídajících 
výzkumných tématech budou také řádně a 
horizontálně zohledněny etické zásady, 
otázky dostupnosti a hlediska rovnosti žen a 
mužů

Or. en
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Odůvodnění

Newly developed technologies will otherwise create new barriers to many European citizens; 
whereas if such issues are considered at the design phase, full accessibility will be 
guaranteed with only limited investment (typically 2-4% of the overall budget of each new 
project).

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 92
Příloha I část I „Společné technologické iniciativy“ odst. 1

V omezeném počtu případů rozsah cíle VTR 
a míra potřebných zdrojů opravňují k 
vytváření dlouhodobých veřejno-
soukromých partnerství v podobě
společných technologických iniciativ. Tyto 
iniciativy, které jsou výsledkem práce 
evropských technologických platforem a 
zahrnují jedno nebo malý počet vybraných 
hledisek výzkumu v příslušné oblasti, budou 
slučovat investice soukromého sektoru a 
vnitrostátní a evropské veřejné financování, 
včetně poskytování grantů z výzkumného 
rámcového programu a poskytování půjček 
od Evropské investiční banky. O společných 
technologických iniciativách lze rozhodovat 
na základě článku 171 Smlouvy (to může 
zahrnovat vytvoření společného podniku) 
nebo na základě rozhodnutí o specifických 
programech v souladu s článkem 166 
Smlouvy.

V omezeném počtu případů rozsah cíle VTR 
a míra potřebných zdrojů opravňují k 
vytváření dlouhodobých veřejno-
soukromých partnerství v podobě 
společných technologických iniciativ. Tyto 
iniciativy, které jsou výsledkem práce 
evropských technologických platforem a 
zahrnují jedno nebo malý počet vybraných 
hledisek výzkumu v příslušné oblasti, budou 
slučovat investice soukromého sektoru a 
vnitrostátní a evropské veřejné financování, 
včetně poskytování grantů z výzkumného 
rámcového programu a poskytování půjček 
od Evropské investiční banky. O společných 
technologických iniciativách lze rozhodovat 
na základě článku 171 Smlouvy (to může 
zahrnovat vytvoření společného podniku) 
nebo na základě rozhodnutí o specifických 
programech v souladu s článkem 166 
Smlouvy. Každá společná technologická 
iniciativa musí být schválena na základě 
samostatného rozhodnutí Rady s cílem 
zaručit větší hospodářskou a 
technologickou rovnováhu mezi 
jednotlivými členskými státy. 

Or. pt

Odůvodnění

O apoio a este tipo de estruturas não deverá contribuir para o aumento das disparidades 
tecnológicas e económicas entre os Estados-Membros.
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Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 93
Příloha I část I „Společné technologické iniciativy“ odst. 3

Zvláštní pozornost bude věnována 
soudržnosti a koordinaci společných 
technologických iniciativ a vnitrostátních 
programů a projektů ve stejných oblastech.

Zvláštní pozornost bude věnována účasti 
malých a středních podniků a výzkumných 
ústavů v těchto iniciativách a soudržnosti a 
koordinaci společných technologických 
iniciativ a vnitrostátních programů a 
projektů ve stejných oblastech. 

Or. en

Odůvodnění

The participation of SMEs in Joint Technology Initiatives is indeed important. Of equal 
importance however is the participation of Research Institutes in them, so as to guarantee 
that state-funded research serves not only the industrial but also societal and public interest. 
Otherwise, the industry-led JTI's may for example neglect traffic safety in the expense of 
driver's comfort and enhanced scales.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 94
Příloha I část I „Mezinárodní spolupráce“ odst. 1 odrážka 2

Specifické akce týkající se spolupráce 
v každé tematické oblasti věnované třetím 
zemím v případě vzájemného zájmu o 
spolupráci na jednotlivých tématech. 
V úzkém spojení s dvoustrannými dohodami 
o spolupráci nebo mnohostrannými dialogy 
mezi EU a těmito zeměmi nebo skupinami 
zemí budou tyto akce sloužit jako přednostní 
nástroje pro uskutečňování spolupráce EU a 
těchto zemí. Takovými akcemi jsou 
zejména: akce zaměřené na posílení 
výzkumných kapacit kandidátských zemí, 
jakož i sousedních zemí; činnosti pro 
spolupráci zaměřené na rozvojové a 
vznikající země soustřeďující se na 
konkrétní potřeby těchto zemí v oblastech, 
jako je zdravotnictví, zemědělství, rybolov a 
životní prostředí, a prováděné za finančních 
podmínek přizpůsobených jejich kapacitám.

Specifické akce týkající se spolupráce 
v každé tematické oblasti věnované třetím
zemím v případě vzájemného zájmu o 
spolupráci na jednotlivých tématech. 
V úzkém spojení s dvoustrannými dohodami 
o spolupráci nebo mnohostrannými dialogy 
mezi EU a těmito zeměmi nebo skupinami 
zemí budou tyto akce sloužit jako přednostní 
nástroje pro uskutečňování spolupráce EU a 
těchto zemí. Takovými akcemi jsou 
zejména: akce zaměřené na posílení 
výzkumných kapacit kandidátských zemí, 
jakož i sousedních zemí; činnosti pro 
spolupráci zaměřené na rozvojové a 
vznikající země soustřeďující se na 
konkrétní potřeby těchto zemí v oblastech, 
jako je zdravotnictví, zemědělství, rybolov, 
doprava, komunikace a životní prostředí, a 
prováděné za finančních podmínek 
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přizpůsobených jejich kapacitám.

Or. en

Odůvodnění

The addition of ¨transportation and communication¨ as potential fields in international 
cooperation are of importance, since many developing and emerging countries lack the 
relevant infrastructure and are thus isolated, The development of physical and digital 
corridors to these countries will benefit them (breaking their isolation) and simultaneously 
the European Industry (participating in the development of relevant infrastructure).

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 95
Příloha I část I „Mezinárodní spolupráce“ odst. 1 odrážka 2

Specifické akce týkající se spolupráce 
v každé tematické oblasti věnované třetím 
zemím v případě vzájemného zájmu o 
spolupráci na jednotlivých tématech. 
V úzkém spojení s dvoustrannými dohodami 
o spolupráci nebo mnohostrannými dialogy 
mezi EU a těmito zeměmi nebo skupinami 
zemí budou tyto akce sloužit jako přednostní 
nástroje pro uskutečňování spolupráce EU a 
těchto zemí. Takovými akcemi jsou 
zejména: akce zaměřené na posílení 
výzkumných kapacit kandidátských zemí, 
jakož i sousedních zemí; činnosti pro 
spolupráci zaměřené na rozvojové a 
vznikající země soustřeďující se na 
konkrétní potřeby těchto zemí v oblastech, 
jako je zdravotnictví, zemědělství, rybolov a 
životní prostředí, a prováděné za finančních 
podmínek přizpůsobených jejich kapacitám.

Specifické akce týkající se spolupráce 
v každé tematické oblasti věnované třetím 
zemím v případě vzájemného zájmu o 
spolupráci na jednotlivých tématech. 
V úzkém spojení s dvoustrannými dohodami 
o spolupráci nebo mnohostrannými dialogy 
mezi EU a těmito zeměmi nebo skupinami 
zemí budou tyto akce sloužit jako přednostní 
nástroje pro uskutečňování spolupráce EU a 
těchto zemí. Takovými akcemi jsou 
zejména: akce zaměřené na posílení 
výzkumných kapacit kandidátských zemí, 
jakož i sousedních zemí; činnosti pro 
spolupráci zaměřené na rozvojové a 
vznikající země soustřeďující se na 
konkrétní potřeby těchto zemí v oblastech, 
jako je zdravotnictví, se zvláštním důrazem 
na vzácné a opomíjené nemoci, 
zemědělství, rybolov a životní prostředí, a 
prováděné za finančních podmínek 
přizpůsobených jejich kapacitám.

Or. nl

Odůvodnění

Er moet meer aandacht besteed worden aan weesziekten en verwaarloosde ziekten.
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Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 96
Příloha I část I „Mezinárodní spolupráce“ odst. 1 odrážka 2a (nová))

• Zvláštní opatření ze strany Evropské 
unie, která mají pomoci rozvojovým 
zemím zvládnout vážné problémy, 
kterým v současné době čelí, zejména 
nedostatek inovace v oblasti léků, 
vakcinace a diagnostiky.
Evropská unie musí uskutečnit 
nezbytné kroky, jež budou stimulovat 
inovace, s ohledem na zkušenosti 
získané z iniciativ, které již uskutečnily 
veřejná a soukromá partnerství a 
neziskové organizace, s cílem znovu 
zahájit výzkum a vývoj nových 
farmaceutických výrobků a zejména s 
cílem:
- využít stávající vědecké kapacity Unie 
ve farmaceutickém výzkumu a v oblasti 
opomíjených chorob;
- napomáhat převodu technologií do 
těch třetích zemí, které jsou zejména 
postiženy tropickými chorobami;
- pomáhat třetím zemím budovat jejich 
výzkumnou kapacitu, aby mohly lépe 
reagovat na své vlastní specifické 
potřeby;
- uskutečňovat kroky ve výzkumu a 
vývoji vedoucí k boji s opomíjenými 
chorobami, konsolidovat a posílit úsilí 
na evropské úrovni, vytvořit sítě 
vědecké excelence, řídit a koordinovat 
evropskou politiku a určit nejlepší 
lidské vědecké a technologické zdroje, 
které jsou k dispozici v oblasti 
opomíjených chorob.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 97
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Cíl“
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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 
efektivní systémy zdravotní péče. 

Zlepšení fyzického a duševního 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 efektivní 
systémy zdravotní péče. 

Or. en

Odůvodnění

It is important to highlight mental as well as physical health as an objective of the Seventh 
Framework Programme.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 98
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „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 
efektivní systémy zdravotní péče.

Zlepšení zdraví evropských občanů a 
zvýšení konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu a podniků v oblasti zdraví při 
současném řešení globálních otázek zdraví, 
včetně vznikajících epidemií a vzácných a 
opomíjených nemocí, jako jsou tuberkulóza 
a malárie. 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 efektivní systémy zdravotní 
péče.

Or. nl

Odůvodnění

Er moet meer aandacht besteed worden aan behandeling en bestrijding van weesziekten en 
verwaarloosde ziekten zoals Tuberculose,  malaria etc.
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Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 99
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „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, metody pro 
zlepšení zdraví a prevenci, diagnostické 
nástroje a technologie, jakož i udržitelné a 
efektivní systémy zdravotní péče. 

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, metody pro 
zlepšení zdraví a prevenci, diagnostické 
nástroje a technologie, technologie pro 
zdravé stárnutí jakož i udržitelné, dostupné
a efektivní systémy zdravotní a sociální
péče.

Or. en

Odůvodnění

The introduction of more QoL related research into the Health research stream is important. 
As PF6 research has proven, not all health and ageing population problems can be solved by 
research in genes and medicines. Other technologies and tools, such as neuroscience, 
rehabilitation technology, use of neuropsychological test batteries etc. may complement the 
core medical solutions, providing vast added value. Accessibility issues are also of key 
importance for medical research and should be explicitly mentioned. Clinical outcome may 
serve clinical practice, but also non-clinical one, i.e. may support elderly or patients' 
integration into everyday life activities (such as autonomous living, driving, shopping, etc.). 
This type of benefit should not be totally excluded from the Health research line.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 100
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „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 evropských občanů a 
podpora řádného fungování evropského 
zdravotnictví při současné podpoře 
konkurenceschopnosti podniků spojených 
s tímto odvětvím a řešení globálních otázek 
zdraví, včetně vznikajících epidemií a 
opomíjených chorob. Výzkum se zaměří jak 
na prevenci chorob, tak i na vývoj účinných 
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zlepšení zdraví a prevenci, diagnostické 
nástroje a technologie, jakož i udržitelné a 
efektivní systémy zdravotní péče. 

terapií a léků, přičemž bude zajištěn rovný 
a široký přístup k výsledkům výzkumu 
financovaného z veřejných prostředků.
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 efektivní systémy zdravotní 
péče. 

Or. fr

Odůvodnění

En plus de la santé des citoyens européens, le programme doit contribuer à améliorer le 
fonctionnement du secteur européen de la santé, et pas seulement à renforcer la compétitivité 
des secteurs liés à la santé. Outre les nouvelles épidémies, une attention particulière doit être 
accordée aux maladies négligées qui touchent principalement les pays pauvres et que les 
programmes de recherche et développement de l'industrie pharmaceutique ne considèrent que 
trop rarement. Il convient aussi d'assurer un accès de tous les acteurs concernés aux résultats 
des recherches financées par des fonds publics, c'est ainsi qu'il pourra être mieux répondu à 
certains besoins et situations sanitaires non pris en charge actuellement et répondu à 
l'objectif d'améliorer le niveau de  santé de tous, tant en Europe que dans le reste du monde.

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 101
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „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 
efektivní systémy zdravotní péče. 

Zlepšení zdraví evropských občanů a 
přispění k lepším výsledkům v oblasti 
zdraví v Evropě včetně zvýšení její 
konkurenceschopnosti v sociální oblasti při 
současném řešení globálních otázek zdraví, 
včetně vznikajících epidemií a opomíjených 
chorob. Výzkum se zaměří jak na prevenci 
chorob, tak i na vývoj účinných terapií a 
léků, přičemž bude zajištěn rovný přístup 
k výsledkům výzkumu. Důraz bude kladen 
na translační výzkum (převádění základních 
objevů do klinických aplikací na klinické 
úrovni i u obyvatelstva), vývoj a validaci 
nových terapií, metod pro zlepšení zdraví a 
prevenci, diagnostické nástroje a 
technologie, jakož i udržitelné a efektivní 
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systémy zdravotní péče.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 102
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Odůvodnění“ odst. 2

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. 
rakoviny, kardiovaskulárních chorob, 
respiračních, duševních a neurologických 
chorob, zejména těch, které souvisejí se 
stárnutím, jako je Alzheimerova choroba 
nebo Parkinsonova choroba, ale i 
nepřenosných chorob týkajících se zdraví 
dětí) 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 - zaměřený 
na identifikaci toho, co choroby způsobuje, 
molekulární úrovní počínaje a sociální 
konče - zapotřebí velká různorodost 
populací a mezinárodních sítí. K vývoji nové 
diagnostiky a terapií pro vzácné choroby, 
ostatně jako pro epidemiologický výzkum 
těchto chorob, 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 včetně veřejných bank 
s kmenovými buňkami pupečníkové krve.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 103
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Odůvodnění“ odst. 2
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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. 
rakoviny, kardiovaskulárních chorob, 
revmatických 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. en

Odůvodnění

Rheumatic diseases are of high prevalence worldwide and account for 40 to 50 % of all work-
related ill-health in Europe. Therefore, increased research at European Level is urgently 
needed into these diseases. 

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 104
Příloha I část I oddíl„Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Odůvodnění“ odst. 2

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 

Klinický výzkum mnoha chorob (např. 
rakoviny, kardiovaskulárních chorob, 
revmatických 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 
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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.

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. en

Odůvodnění

Rheumatic diseases are one of the leading causes of disease burden across Europe and lead 
to estimated losses of more than 2 percent of GNP each year. Rheumatic diseases are among 
the most prevalent groups of diseases in Europe. Approximately one third of Europe’s 
population, or around 100 million people, suffer from a rheumatic disease at some point in 
their lives. One in 5 of all Europeans are under long-term treatment for rheumatism and 
arthritis. People from all age groups and both genders are affected. Rheumatic diseases are a 
major cause for loss of working capacity. Rheumatic disorders are the most common cause of 
health problems limiting work capacity accounting for 40 to 50 % of all work-related ill-
health.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 105
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Odůvodnění“ odst. 3

Intenzivní biomedicíncký výzkum v EU 
napomůže posílení konkurenceschopnosti 
evropských průmyslových odvětví 
zabývajících se zdravotnickými 
biotechnologiemi, lékařskými technologiemi 
a farmacií. EU musí také sehrávat aktivní 
roli ve vytváření prostředí vedoucího 
k inovacím ve farmaceutickém odvětví, 
zejména pro dosažení co největších úspěchů 
v klinickém výzkumu. Malé a střední 
podniky, které se zabývají výzkumem, jsou 
hlavními hospodářskými hybnými silami 
průmyslových odvětví zabývajících se 
zdravotnickými biotechnologiemi a 

Intenzivní biomedicínský výzkum v EU 
napomůže posílení konkurenceschopnosti 
evropských průmyslových odvětví 
zabývajících se zdravotnickými 
biotechnologiemi, lékařskými technologiemi 
a farmacií. EU musí také sehrávat aktivní 
roli ve vytváření prostředí vedoucího 
k inovacím ve farmaceutickém odvětví, 
zejména pro dosažení co největších úspěchů 
v klinickém výzkumu. V tomto ohledu je 
třeba podpořit zavedení programu MICE 
(Medicines Investigation for the Children 
of Europe) uvedeného v nařízení (ES) č. 
…/… [týkajícím se léků využívaných 
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lékařskými technologiemi. Přestože se 
v Evropě nyní nachází více 
biotechnologických společností než v USA, 
většina z nich jsou malé společnosti, méně 
vyzrálé než jejich konkurenti. Úsilí veřejno-
soukromého výzkumu na úrovni EU usnadní 
jejich rozvoj. Výzkum v EU bude také 
přispívat k vývoji nových norem pro 
vytvoření vhodného legislativního rámce pro 
nové lékařské technologie (např. 
regenerativní lékařství).

v pediatrii, kterým se mění nařízení Rady 
(EHS) č 1768/92, směrnice 2001/83/ES a 
nařízení (ES) č. 726/2004]. Malé a střední 
podniky, které se zabývají výzkumem, jsou 
hlavními hospodářskými hybnými silami 
průmyslových odvětví zabývajících se 
zdravotnickými biotechnologiemi a 
lékařskými technologiemi. Přestože se 
v Evropě nyní nachází více 
biotechnologických společností než v USA, 
většina z nich jsou malé společnosti, méně 
vyzrálé než jejich konkurenti. Úsilí veřejno-
soukromého výzkumu na úrovni EU usnadní 
jejich rozvoj. Výzkum v EU bude také 
přispívat k vývoji nových norem pro 
vytvoření vhodného legislativního rámce pro 
nové lékařské technologie (např. 
regenerativní lékařství).

Or. fr

Odůvodnění

Il s'agit d'insister sur la position du Parlement européen demandant la création du 
programme MICE au sein du 7eme PCRD. 

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt a Peter Liese

Pozměňovací návrh 106
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Odůvodnění“ odst. 3

Intenzivní biomedicínský výzkum v EU 
napomůže posílení konkurenceschopnosti 
evropských průmyslových odvětví 
zabývajících se zdravotnickými 
biotechnologiemi, lékařskými technologiemi 
a farmacií. EU musí také sehrávat aktivní 
roli ve vytváření prostředí vedoucího 
k inovacím ve farmaceutickém odvětví, 
zejména pro dosažení co největších úspěchů 
v klinickém výzkumu. Malé a střední 
podniky, které se zabývají výzkumem, jsou 
hlavními hospodářskými hybnými silami 
průmyslových odvětví zabývajících se 
zdravotnickými biotechnologiemi a 

Intenzivní biomedicínský výzkum v EU 
napomůže posílení konkurenceschopnosti 
evropských průmyslových odvětví 
zabývajících se zdravotnickými 
biotechnologiemi, lékařskými technologiemi 
a farmacií. EU musí také sehrávat aktivní 
roli ve vytváření prostředí vedoucího 
k inovacím ve farmaceutickém odvětví, 
zejména pro dosažení co největších úspěchů 
v klinickém výzkumu. Malé a střední 
podniky, které se zabývají výzkumem, jsou 
hlavními hospodářskými hybnými silami 
průmyslových odvětví zabývajících se 
zdravotnickými biotechnologiemi a 
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lékařskými technologiemi. Přestože se 
v Evropě nyní nachází více 
biotechnologických společností než v USA, 
většina z nich jsou malé společnosti, méně 
vyzrálé než jejich konkurenti. Úsilí veřejno-
soukromého výzkumu na úrovni EU usnadní 
jejich rozvoj. Výzkum v EU bude také 
přispívat k vývoji nových norem pro 
vytvoření vhodného legislativního rámce pro 
nové lékařské technologie (např. 
regenerativní lékařství).

lékařskými technologiemi. Přestože se 
v Evropě nyní nachází více 
biotechnologických společností než v USA, 
většina z nich jsou malé společnosti, méně 
vyzrálé než jejich konkurenti. Úsilí veřejno-
soukromého výzkumu na úrovni EU usnadní 
jejich rozvoj. Výzkum v EU bude také 
přispívat k vývoji nových norem pro 
vytvoření vhodného legislativního rámce pro 
nové lékařské technologie (např. 
regenerativní lékařství). Evropský výzkum a 
inovace v oblasti alternativní strategie 
testování a zejména metod, které 
nevyužívají zvířata, zajistí celosvětové 
vedoucí postavení při řešení obav veřejnosti 
a zúčastněných stran z přetrvávajícího 
využívání zvířat v biomedicínském výzkumu 
a mohly by kromě toho poskytnout trh pro 
průmyslová odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 107
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Odůvodnění“ odst. 3

Intenzivní biomedicínský výzkum v EU 
napomůže posílení konkurenceschopnosti 
evropských průmyslových odvětví 
zabývajících se zdravotnickými 
biotechnologiemi, lékařskými technologiemi 
a farmacií. EU musí také sehrávat aktivní 
roli ve vytváření prostředí vedoucího 
k inovacím ve farmaceutickém odvětví, 
zejména pro dosažení co největších úspěchů 
v klinickém výzkumu. Malé a střední 
podniky, které se zabývají výzkumem, jsou 
hlavními hospodářskými hybnými silami 
průmyslových odvětví zabývajících se 
zdravotnickými biotechnologiemi a 
lékařskými technologiemi. Přestože se 
v Evropě nyní nachází více 
biotechnologických společností než v USA, 
většina z nich jsou malé společnosti, méně 
vyzrálé než jejich konkurenti. Úsilí veřejno-

Intenzivní biomedicínský výzkum v EU 
napomůže zlepšení zdraví, posílení 
konkurenceschopnosti evropských 
průmyslových odvětví zabývajících se 
zdravotnickými biotechnologiemi, 
lékařskými technologiemi a farmacií. EU 
musí také sehrávat aktivní roli ve vytváření 
prostředí vedoucího k inovacím ve 
farmaceutickém odvětví, zejména pro 
dosažení co největších úspěchů v klinickém 
výzkumu. Malé a střední podniky, které se 
zabývají výzkumem, jsou hlavními 
hospodářskými hybnými silami 
průmyslových odvětví zabývajících se 
zdravotnickými biotechnologiemi a 
lékařskými technologiemi. Přestože se 
v Evropě nyní nachází více 
biotechnologických společností než v USA, 
většina z nich jsou malé společnosti, méně 
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soukromého výzkumu na úrovni EU usnadní 
jejich rozvoj. Výzkum v EU bude také 
přispívat k vývoji nových norem pro 
vytvoření vhodného legislativního rámce pro 
nové lékařské technologie (např. 
regenerativní lékařství).

vyzrálé než jejich konkurenti. Úsilí veřejno-
soukromého výzkumu na úrovni EU usnadní 
jejich rozvoj. Výzkum v EU bude také 
přispívat k vývoji nových norem pro 
vytvoření vhodného legislativního rámce pro 
nové lékařské technologie (např. 
regenerativní lékařství). Financování 
výzkumu v EU se podle zásady subsidiarity 
zaměří na výzkum dospělých kmenových 
buněk, kmenových buněk pupečníku a pro 
terapeutický výzkum nebude vyloučeno ani 
využití nadpočetných embrií, která by 
v každém případě byla zničena. Článek 18 
Úmluvy Rady Evropy o lidských právech a 
biomedicíně (Oviedská úmluva) zakazuje 
vytvářet embria za účelem výzkumu. 

Or. it

Odůvodnění

Si rimanda alla Carta dei Diritti  fondamentali dell'unione Europea ed al riferimento alla 
Convenzione di Oviedo: "The Charter of Fundamental Rights of the European Union", 
proclaimed in Nice, France, on 7 December 2000, explicitly prohibits eugenic practices and 
reproductive cloning, but does not comment explicitly on embryo research (article 3)
– "(...) in accordance with relevant international conventions and codes of conduct, e.g.
(…) the Convention of the Council of Europe on Human Rights and Biomedicine signed in 
Oviedo on 4 April 1997, and the Additional Protocol on the Prohibition of Cloning Human 
Beings signed in Paris on 12 January 1998”

Fonte: Commission Staff Working Paper Report On Human Embryonic Stem Cell Research 
Brussels, 3.4.2003 SEC(2003) 441

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 108
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Odůvodnění“ odst. 4

Činnosti, které budou řešeny, včetně 
výzkumu podstatného pro požadavky 
politiky, jsou uvedeny níže. Ve všech 
činnostech budou řešeny dvě strategické
otázky, zdraví dětí a zdraví stárnoucí 
populace. Plány výzkumu vytvořené 
evropskými technologickými platformami, 

Činnosti, které budou řešeny, včetně 
výzkumu podstatného pro požadavky 
politiky, jsou uvedeny níže. Ve všech 
činnostech bude věnována zvláštní 
pozornost strategickým otázkám zdraví dětí 
a zdraví stárnoucí populace a zlepšování 
kvality života prostřednictvím 
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jako je například platforma pro inovační 
lékařství, budou v náležitých případech 
podporovány. Pro doplnění těchto 
politických potřeb a reagování na nové 
politické potřeby mohou být podporovány 
další akce, například v oblastech otázek 
zdravotní politiky a zdraví a bezpečnosti 
v zaměstnání.

rehabilitačního výzkumu. Plány výzkumu 
vytvořené evropskými technologickými 
platformami, jako je například platforma pro 
inovační lékařství, budou v náležitých 
případech podporovány. Pro doplnění těchto 
politických potřeb a reagování na nové 
politické potřeby mohou být podporovány 
další akce, například v oblastech otázek 
zdravotní politiky a zdraví a bezpečnosti 
v zaměstnání. 

Or. en

Odůvodnění

The introduction of more QoL related research into the Health research stream is important. 
As PF6 research has proven, not all health and ageing population problems can be solved by 
research in genes and medicines. Other technologies and tools, such as neuroscience, 
rehabilitation technology, use of neuropsychological test batteries etc. may complement the 
core medical solutions, providing vast added value. Accessibility issues are also of key 
importance for medical research and should be explicitly mentioned. Clinical outcome may 
serve clinical practice, but also non-clinical one, i.e. may support elderly or patients' 
integration into everyday life activities (such as autonomous living, driving, shopping, etc.). 
This type of benefit should not be totally excluded from the Health research line.

Pozměňovací návrh, který předložili Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 109
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnostií“ nadpis 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odrážka 1

- Vysoce výkonný výzkum. Posílením 
vytváření, standardizace, získávání a analýzy 
údajů vyvolávat pokrok při experimentech 
v biomedicínském výzkumu.

- Vysoce výkonný výzkum. Posílením 
vytváření, standardizace, získávání a analýzy 
údajů vyvolávat pokrok při experimentech 
v biomedicínském výzkumu. Spolu se 
základním výzkumem v neurobiologii a 
behaviorální biologii, genetice a genomice 
pro lidské zdraví a zdraví zvířat.

Or. en

Odůvodnění
Current research has proven the need to invest on basic research on neuroscience, as the 
cornerstone for bioscience and the knowledge of human beings.
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Pozměňovací návrh, který předložil Peter Liese

Pozměňovací návrh 110
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnostií“ nadpis 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odrážka 2

- Detekce, diagnóza a sledování. -
S důrazem na neinvazivní nebo minimálně 
invazivní přístupy.

- Detekce, diagnóza a sledování. -
S důrazem na neinvazivní nebo minimálně 
invazivní přístupy. Přednost by se měla 
dávat diagnostickým nástrojům, které jsou 
přímo souvisejí s léčbou.

Or. en

Odůvodnění

In genetic diseases in particular but also in other diseases, diagnostic has made tremendous 
progress during the last years, especially because of sequencing of DNA. There's a big gap 
between diagnosis and therapy. For the patient, it is definitely important to have not only 
diagnosis but also therapy. That's why research activities which address this problem should 
get a priority.

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi,Dagmar Roth-
Behrendt a Peter Liese

Pozměňovací návrh 111
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnostií“ nadpis 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odrážka 3

- Předvídání vhodnosti, bezpečnosti a 
účinnosti terapií. Vyvíjet a ověřovat 
biologické markery, metody a modely in 
vivo a in vitro, včetně přístupů s využitím 
simulace, farmakogenomiky, přístupů cílené 
distribuce a nahrazování testů na zvířatech.

- Předvídání vhodnosti, bezpečnosti a 
účinnosti terapií. Vyvíjet a ověřovat 
biologické markery, metody a modely in 
vitro, včetně přístupů s využitím stimulace, 
farmakogenomiky, přístupů cílené distribuce 
a dalších možností nahrazování testů na 
zvířatech, zejména nahrazení využívání 
primátů.

Or. en

Odůvodnění

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the 
serious public concern in Europe about animal testing, it is unacceptable for the EU to fund 
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the development of in vivo methods and models. In accordance with Art. 23 of Council 
Directive 86/609/EEC and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community Environment Action 
Programme, the EU should develop and validate alternatives to animal testing. In addition, 
the European Commission and Council have repeatedly stated their commitment to reduce 
and replace the use of non-human primates in research, such as in the Preamble to Council 
Decision 1999/575/EC on the European Convention for the protection of animals used in 
research. This should therefore be reflected in EU funding under the Framework Programme.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 112
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnosti“ nadpis 1 „Biotechnologie, 

generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“ odrážka 4

- Inovační léčebné přístupy a zásahy. 
Upevnit a zajistit další vývoj pokročilých 
terapií a technologií s potenciálním využitím 
u mnoha chorob a poruch.

- Inovační léčebné přístupy a zásahy. 
Upevnit a zajistit další vývoj pokročilých 
terapií a technologií s potenciálním využitím 
u mnoha chorob a poruch, včetně chorob a 
poruch u dětí.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložili Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 113
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnosti“ nadpis 2 „Translační 

výzkum pro lidské zdraví“ odrážka 2a (nová)

Etologie člověka. Zkoumání člověka a 
městského, přírodního a kulturního 
prostředí.

Or. es

Odůvodnění

Es necesario el conocimiento del hombre, sus respuestas y adaptación al medio es básico 
para valorar y conocer sus comportamientos y posibles disfunciones.

Pozměňovací návrh, který předložil Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 114
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnosti“ nadpis 2 „Translační 

výzkum pro lidské zdraví“ odrážka 3
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- Translační výzkum infekčních chorob. 
Zabývat se odolností vůči antimikrobiálním 
léčivým přípravkům, globální hrozby 
HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy a také 
vznikajících epidemií (např. SARS a vysoce 
patogenní influenza).

- Translační výzkum infekčních chorob. 
Zabývat se odolností vůči antimikrobiálním 
léčivým přípravkům, globální hrozby 
HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy a jiných 
opomíjených chorob, jako je spavá nemoc 
(Human African Trypanosomiasis), 
Chagasova nemoc, vřed Buruli, 
leishmaniosa, a také vznikajících epidemií 
(mezi něž patří např. SARS a vysoce 
patogenní influenza).

Or. it

Odůvodnění

The proposal ignores many important infectious diseases that affect millions of people in 
developing countries. The current available treatment of these tropical diseases linked to 
poverty such as Human African Trypanosomiasis, Leishmaniasis, Chagas disease, Buruli 
ulcer are often out of date,  toxic and difficult to administer.  The Resolution adopted in 19 
february 2004 by the ACP-EU Parliamentary assembly identified the need to re-launch  
research and development for effective new medicines, easy to use and marketed at an 
affordable price in the developing countries.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 115
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnostií“ nadpis 2 „Translační 

výzkum pro lidské zdraví“ odrážka 3

- Translační výzkum infekčních chorob.
Zabývat se odolností vůči antimikrobiálním 
léčivým přípravkům, globálními hrozbami
HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy a také 
vznikajících epidemií (např. SARS a vysoce 
patogenní influenza).

- Translační výzkum infekčních chorob.
Zabývat se odolností vůči antimikrobiálním 
léčivým přípravkům, globálními hrozbami
HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy a také 
vznikajících epidemií (např. SARS a vysoce 
patogenní influenza) a opomíjenými 
chorobami.

Or. en

Odůvodnění

There are many diseases that primarily affect developing countries that are neglected in 
terms of translational research. Neglected diseases should be emphasised as they fall outside 
of the scope of the drug industry's research and development efforts.
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Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 116
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnostií“ nadpis 2 „Translační 

výzkum pro lidské zdraví“ odrážka 4

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

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

Or. nl

Odůvodnění

Er moet meer aandacht besteed worden aan behandeling en bestrijding van weesziekten en 
verwaarloosde ziekten zoals Tuberculose,  malaria etc.

Pozměňovací návrh, který předložil Peter Liese

Pozměňovací návrh 117
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnostií“ nadpis 2 „Translační 

výzkum pro lidské zdraví“odrážka 4

- Translační výzkum hlavních chorob: 
rakoviny, kardiovaskulárních chorob, 
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: 
rakoviny, kardiovaskulárních chorob, 
respiračních chorob, 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. en

Odůvodnění

Respiratory diseases are more frequent then diabetes and many other diseases. According to 
WHO, the figures will increase in the following 15 years (Murray, Lopez, 1997).
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Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 118
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnostií“ nadpis 2 „Translační 

výzkum pro lidské zdraví“ odrážka 4

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

Or. en

Odůvodnění

Rheumatic diseases are of high prevalence worldwide and account for 40 to 50 % of all work-
related ill-health in Europe. Therefore, increased research at European Level is urgently 
needed into these diseases.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 119
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnostií“,nadpis 2 „Translační 

výzkum pro lidské zdraví“ odrážka 4

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

Or. en

Odůvodnění

Rheumatic diseases are one of the leading causes of disease burden across Europe and lead 
to estimated losses of more than 2 percent of GNP each year. Rheumatic diseases are among 
the most prevalent groups of diseases in Europe. Approximately one third of Europe’s 
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population, or around 100 million people, suffer from a rheumatic disease at some point in 
their lives. One in 5 of all Europeans are under long-term treatment for rheumatism and 
arthritis. People from all age groups and both genders are affected. Rheumatic diseases are a 
major cause for loss of working capacity. Rheumatic disorders are the most common cause of 
health problems limiting work capacity accounting for 40 to 50 % of all work-related ill-
health.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 120
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnostií“ nadpis 2 „Translační 

výzkum pro lidské zdraví“ odrážka 4

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

Or. en

Odůvodnění

Approximately one third of Europe’s population, or around 100 million people, suffer from a 
rheumatic disease at some point in their lives. Rheumatic disorders are the most common 
cause of health problems limiting work capacity accounting for 40 to 50 % of all work-related 
ill-health. Overall, rheumatic diseases are one of the leading causes of disease burden across 
Europe with estimated losses of more than 2 percent of GNP each year. Increased research 
efforts at European level are urgently needed to tackle one of the most costly group of 
diseases.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese a 
Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 121
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnostií“ nadpis 2 „Translační 

výzkum pro lidské zdraví“ odrážka 4 a (nová)

- Paliativní medicína: léčba bolesti a 
symptomatická léčba u nemocí, které jsou 
zatím nevyléčitelné, aby bylo možno co 
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nejúčinněji bojovat se symptomy pacienta.

Or. en

Odůvodnění

Many diseases will not be curable in the next seven to eight years. Also after expiration of 
RFP7, humans will die of diseases. The aim of palliative medicine is to fight suffering, mainly 
pain but also other symptoms like thirst, itching and nausea when the disease itself cannot be 
fought causally anymore.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 122
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnostií“ nadpis 3 „Optimalizace 

poskytování zdravotní péče občanům Evropy“ odrážka 1

- Převádění klinických výsledků do klinické 
praxe. Pochopit klinické rozhodování a 
způsob převádění výsledků klinického 
výzkumu do klinické praxe a obzvláště řešit 
specifické otázky dětí, žen a starých lidí.

- Převádění klinických výsledků do klinické 
praxe. Pochopit klinické rozhodování a 
způsob převádění výsledků klinického 
výzkumu do klinické praxe a obzvláště řešit 
specifické otázky dětí, žen, starých a 
postižených osob.

Or. en

Odůvodnění

Health care delivery is often not adequately designed to ensure it is properly accessed by 
disabled persons.  Research in respect of how health care reaches such disadvantaged groups 
is lacking and needs to be investigated

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 123
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnostií“ nadpis 3 „Optimalizace 

poskytování zdravotní péče občanům Evropy“ odrážka 2

- 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, 

- 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, 
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včetně analýz populačních změn (např. 
stárnutí, mobilita a migrace a měnící se 
pracovní prostředí).

včetně analýz populačních změn (např. 
stárnutí, mobilita a migrace a měnící se 
pracovní prostředí). Přístup k zdravotní péči 
pro znevýhodněné občany včetně 
postižených osob.

Or. en

Odůvodnění

Health care delivery is often not adequately designed to ensure it is properly accessed by 
disabled persons and ethnic minorities are groups.  Research in respect of how health care 
reaches such disadvantaged groups is lacking and needs to be investigated.

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt a Peter Liese

Pozměňovací návrh 124
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnostií“ nadpis 3 a (nový)

• Alternativní strategie testování a 
metody, které nevyužívají zvířat

- Zvýšený výzkum pro vývoj a validaci 
alternativ testování na zvířatech. Vyvinout 
a validovat alternativní strategie testování a 
zejména metody, které nevyužívají zvířata, 
pro testování lidských a veterinárních 
vakcín, toxikologické testování a testování 
farmaceutické bezpečnosti a další oblasti 
výzkumu. Zvláštní pozornost je nutno 
věnovat nahrazení využívání primátů.

Or. en

Odůvodnění

In accordance with the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals, 
Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC, and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, the development and validation of alternative testing 
strategies and in particular non-animal test methods should be included among the activities 
in relation to health and biomedical research.
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Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Satu Hassi,Vittorio Prodi,Dagmar Roth-
Behrendt a Peter Liese

Pozměňovací návrh 125
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 2 „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“ podbod „Cíl“

Vybudování evropského znalostního 
biologického hospodářství propojením vědy, 
průmyslu a jiných účastníků pro využití 
nových a vznikajících výzkumných 
příležitostí, které se zaměřují na sociální a 
hospodářské výzvy: rostoucí poptávka po 
bezpečnějších, zdravějších a kvalitnějších 
potravinách a po udržitelném využívání a 
produkci obnovitelných biologických 
zdrojů; rostoucí riziko epizootických a 
zoonotických chorob a poruch souvisejících 
s potravinami; ohrožení udržitelnosti a 
bezpečnosti zemědělské výroby a rybolovu 
způsobené zejména změnou klimatu; a 
rostoucí poptávka po kvalitních 
potravinách, ohled na dobré životní 
podmínky zvířat a situaci venkova.

Vybudování evropského znalostního 
biologického hospodářství propojením vědy, 
průmyslu a jiných účastníků pro využití 
nových a vznikajících výzkumných 
příležitostí, které se zaměřují na sociální a 
hospodářské výzvy: rostoucí poptávka po 
bezpečnějších, zdravějších a kvalitnějších 
potravinách a po udržitelném využívání a 
produkci obnovitelných biologických 
zdrojů; rostoucí riziko epizootických a 
zoonotických chorob a poruch souvisejících 
s potravinami; ohrožení udržitelnosti a 
bezpečnosti zemědělské výroby a rybolovu 
způsobené zejména změnou klimatu; a 
vzrůstající znepokojení nad dobrými 
životními podmínkami a zdravím zvířat při 
výrobě potravin, zejména v souvislosti s 
ustájením, chovem, plemenitbou, přepravou 
a porážkou.

Or. en

Odůvodnění

The ‘increasing demand for high quality food’ is already included in the first challenge so the 
last part of the last sentence should be inserted there. To ensure safer, healthier and higher 
quality food, and to address public concerns about animal welfare and the origins of their 
food, more research is necessary into the effects of production systems on animal welfare and 
ways to improve animal welfare in food production.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 126
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 3 „Informační a komunikační technologie“ podbod 

„Odůvodnění“ odstavec 2

Rostoucí hospodářské a společenské 
požadavky společně s pokračujícím 
začleňováním IKT a potřebou dále posouvat 
technologické hranice tvoří rozšiřující se 

Rostoucí hospodářské a společenské 
požadavky společně s pokračujícím 
začleňováním IKT a potřebou dále posouvat 
technologické hranice tvoří rozšiřující se 
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program pro výzkum. Přiblížit technologii 
lidem a organizačním potřebám znamená: 
skrýt složitost technologie a odhalit 
funkčnost na vyžádání; umožnit velmi 
snadné používání, dostupnost a dosažitelnost 
technologií; poskytovat aplikace, řešení a 
služby založené na IKT, které jsou 
důvěryhodné, spolehlivé a lze je přizpůsobit 
kontextu a preferencím uživatelů. Výzkumní 
pracovníci v oblasti IKT se na základě 
poptávky o větší hodnotě za nižší cenu 
účastní globální soutěže v dosahování další 
miniaturizace, zvládnutí procesu sbližování 
počítačových, komunikačních a mediálních 
technologií a sbližování s jinými 
relevantními vědami a disciplínami a 
v budování systémů, které jim umožní se 
dále učit a vyvíjet. Z těchto různých snah 
vzniká nová vlna technologií. Výzkumné 
činnosti v oblasti IKT budou také čerpat ze 
širší škály vědeckých a technických oborů, 
včetně biologických věd a věd o živé 
přírodě, psychologie, pedagogiky, 
kognitivních a sociálních věd.

program pro výzkum. Přiblížit technologii 
lidem a organizačním potřebám znamená: 
skrýt složitost technologie a odhalit 
funkčnost na vyžádání; umožnit velmi 
snadné používání, dostupnost a dosažitelnost 
a přístup pro všechny, včetně postižených 
osob; poskytovat aplikace, řešení a služby 
založené na IKT, které jsou důvěryhodné, 
spolehlivé a lze je přizpůsobit kontextu a 
preferencím uživatelů. Výzkumní pracovníci 
v oblasti IKT se na základě poptávky o větší 
hodnotě za nižší cenu účastní globální 
soutěže v dosahování další miniaturizace, 
zvládnutí procesu sbližování počítačových, 
komunikačních a mediálních technologií a 
sbližování s jinými relevantními vědami a 
disciplínami a v budování systémů, které jim 
umožní se dále učit a vyvíjet. Z těchto 
různých snah vzniká nová vlna technologií. 
Výzkumné činnosti v oblasti IKT budou také 
čerpat ze širší škály vědeckých a 
technických oborů, včetně biologických věd 
a věd o živé přírodě, psychologie, 
pedagogiky, kognitivních a sociálních věd.

Or. en

Odůvodnění

Access to the information society for disabled people is absolutely essential to fulfilling the 
Lisbon goals of social inclusion of disadvantaged groups.  In this respect EDF believes a two 
pronged approach must be adopted by the Framework Programme which embraces both the 
principles of assistive technologies (AT) and Design for All principles.   
Given the rapid pace of innovation and change in this area it is essential that the perspective 
and input of disabled users is integrated horizontally across the bulk of information society 
projects both in respect of ICT innovations for goods/equipment and services as well as the 
interplay between assistive technologies and universal design.  

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 127
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 3 „Informační a komunikační technologie“  podbod 

„Odůvodnění“ odst. 4

Činnosti v oblasti výzkumu IKT budou úzce Činnosti v oblasti výzkumu IKT budou úzce 
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propojeny s akcemi politiky pro zavádění 
IKT a s regulačními opatřeními v rámci 
všeobecné a ucelené strategie. Priority byly 
stanoveny po rozsáhlých konzultacích 
včetně informací získaných od řady 
evropských technologických platforem a 
průmyslových iniciativ v oblastech, jako je 
nanoelektronika, vestavěné systémy, mobilní 
komunikace, elektronická média, robotika 
software, služby a technologie typu Grid. 

propojeny s akcemi politiky pro zavádění 
IKT a s regulačními opatřeními v rámci 
všeobecné a ucelené strategie. Priority byly 
stanoveny po rozsáhlých konzultacích 
včetně informací získaných od řady 
evropských technologických platforem a 
průmyslových iniciativ v oblastech, jako je 
nanoelektronika, vestavěné systémy, mobilní 
komunikace, elektronická média, robotika 
software, služby a technologie typu Grid a 
příslušné infrastruktury, které by posílily 
evropský počítačový potenciál nejvyšší třídy 
(GÉAN a GRID).

Or. pt

Odůvodnění

Deve ser concedido apoio indiscutível ao GÉANT, redes alta velocidade e tecnologias GRID, 
uma vez que constituem grandes sucessos da investigação financiada pelos Programas-
Quadro e lideram actualmente TIC nível mundial. Essa liderança não pode ser posta em 
causa.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 128
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 3 „Informační a komunikační technologie“ podbod 

„Činnostií“ nadpis „Výzkum aplikací“ odrážka 1

- IKT vycházející vstříc společenským 
výzvám: Nové systémy a služby v oblastech 
veřejného zájmu, zvyšující kvalitu, účinnost, 
přístup a inkluzivnost; snadno použitelné 
aplikace, integrace nových technologií a 
iniciativ, jako je asistované žití v domácím 
prostředí.

- IKT vycházející vstříc společenským 
výzvám: Nové systémy a služby v oblastech 
veřejného zájmu, zvyšující kvalitu, účinnost, 
přístup a inkluzivnost, zejména z hlediska 
znevýhodněných skupin včetně přístupnosti 
IKT pro postižené osoby. snadno použitelné 
aplikace, integrace nových technologií a 
iniciativ, jako je asistované žití v domácím 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Access to the information society for disabled people is absolutely essential to fulfilling the 
Lisbon goals of social inclusion of disadvantaged groups.  In this respect EDF believes a two 
pronged approach must be adopted by the Framework Programme which embraces both the 
principles of assistive technologies (AT) and Design for All principles.



AM\587815CS.doc 43/68 PE 364.923v01-00

CS

Given the rapid pace of innovation and change in this area it is essential that the perspective 
and input of disabled users is integrated horizontally across the bulk of information society 
projects both in respect of ICT innovations for goods/equipment and services as well as the 
interplay between assistive technologies and universal design.

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 129
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ podbod 

„Činnosti“ podtitul „Změna klimatu, znečištění a rizika“ odrážka 1
– Tlak na životní prostředí a na podnebí:
Fungování systémů podnebí a Země; 
opatření pro přizpůsobení a zmírňování; 
znečištění vzduchu, půdy a vody; změny 
složení atmosféry a koloběhu vody; 
vzájemné působení podnebí, zemského 
povrchu a oceánu; a dopady na biologickou 
rozmanitost a ekosystémy.

– Tlak na životní prostředí a na podnebí:
studie o vývoji klimatu v minulosti, 
„paleoklimatu“; fungování systémů 
podnebí a Země; opatření pro přizpůsobení a 
zmírňování; znečištění vzduchu, půdy a 
vody; změny složení atmosféry a koloběhu 
vody; vzájemné působení podnebí, 
zemského povrchu a oceánu; a dopady na 
biologickou rozmanitost a ekosystémy.

Or. pt

Odůvodnění

O estudo da evolução dos parâmetros climáticos do passado reveste-se de extrema 
importância para a compreensão das alterações climáticas do presente, permitindo 
identificar quais as que resultam da actividade Humana e as que constituem um fenómeno de
flutuações naturais.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 130
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 6 Životní prostředí (včetně změny klimatu) nadpis 

„Činnosti“ nadpis „Změna klimatu, znečištění a rizika“ odrážka 1

Tlak na životní prostředí a na podnebí: 
Fungování systémů podnebí a Země; 
opatření pro přizpůsobení a zmírňování; 
znečištění vzduchu, půdy a vody; změny 
složení atmosféry a koloběhu vody; 
vzájemné působení podnebí, zemského 
povrchu a oceánu; a dopady na biologickou 

Tlak na životní prostředí a na podnebí: 
Fungování systémů podnebí a Země; příčiny 
klimatických změn, opatření pro 
přizpůsobení a zmírňování  znečištění 
vzduchu, půdy a vody; změny složení 
atmosféry a koloběhu vody; vzájemné 
působení podnebí, zemského povrchu a 
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rozmanitost a ekosystémy. oceánu; vzájemné působení zemědělství a 
klimatických změn a dopady na biologickou 
rozmanitost a ekosystémy.

Or. es

Odůvodnění

Es indispensable profundizar en el conocimiento científico del papel que las superficies 
cultivadas juegan en el cambio climático para la fijación del carbono al suelo.

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Satu Hassi,Dagmar Roth-Behrendt a Peter 
Liese

Pozměňovací návrh 131
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ podbod 

„Činnostií“ nadpis „Změna klimatu, znečištění a rizika“ odrážka 2

- Životní prostředí a zdraví: Interakce 
environmentálních podnětů způsobujících 
stres s lidským zdravím, včetně identifikace 
zdrojů, spojitost s vnitřním prostředím a 
dopad a vznikající rizikové faktory; metody 
integrovaného posouzení rizik pro toxické 
látky, včetně nahrazování pokusů na 
zvířatech; vyčíslení a analýza nákladů a 
přínosů environmentálních zdravotních rizik 
a ukazatele pro strategie prevence.

- Životní prostředí a zdraví: Interakce 
environmentálních podnětů způsobujících 
stres s lidským zdravím, včetně identifikace 
zdrojů, spojitost s vnitřním prostředím a 
dopad a vznikající rizikové faktory; metody 
integrovaného posouzení rizik pro toxické 
látky, které nevyužívají zvířat; vyčíslení a 
analýza nákladů a přínosů 
environmentálních zdravotních rizik a 
ukazatele pro strategie prevence.

Or. en

Odůvodnění

In view of the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals, the serious 
public concern in Europe about animal testing, and the objective of the proposed EU 
chemicals Regulation to promote non-animal testing, it is unacceptable for the EU to fund the 
development and use of further in vivo methods for toxicity testing. In accordance with Art. 23 
of Council Directive 86/609/EEC and Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, animal experiments should be replaced by alternatives to 
animal testing.
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Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 132
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu) podbod 

„Činnosti“ podtitul „Změna klimatu, znečištění a rizika“ odrážka 3

– Přírodní rizika: Zlepšit předvídání a 
integrované posuzování nebezpečí, 
citlivosti a rizik pro katastrofy související 
s geologickými nebezpečími (jako např. 
zemětřesení, sopky, tsunami) a klimatem 
(jako jsou bouře a povodně); vyvinout 
systémy včasného varování a zlepšit 
strategie pro prevenci a zmírňování.

– Přírodní rizika: Zlepšit předvídání a 
integrované posuzování nebezpečí, 
citlivosti a rizik pro katastrofy související 
s geologickými nebezpečími (jako např. 
zemětřesení, sopky, tsunami) a klimatem 
(jako jsou bouře, sucha a povodně);
vyvinout systémy včasného varování a 
zlepšit strategie pro prevenci a 
zmírňování.

Or. pt

Odůvodnění

Face ao aquecimento global do planeta, é extremamente importante apoiar a investigação na 
prevenção e na atenuação dos efeitos da seca.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 133
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 6 Životní prostředí (včetně změny klimatu) nadpis 

„Činnosti“ nadpis „Změna klimatu, znečištění a rizika“ odrážka 3

Přírodní rizika: Zlepšit předvídání a 
integrované posuzování nebezpečí, citlivosti 
a rizik pro katastrofy související 
s geologickými nebezpečími (jako např. 
zemětřesení, sopky, tsunami) a klimatem 
(jako jsou bouře a povodně); vyvinout 
systémy včasného varování a zlepšit 
strategie pro prevenci a zmírňování.

Přírodní rizika: Zlepšit předvídání a 
integrované posuzování nebezpečí, citlivosti 
a rizik pro katastrofy související 
s geologickými nebezpečími (jako např. 
zemětřesení, sopky, tsunami) a klimatem 
(jako jsou bouře a povodně); vyvinout 
systémy včasného varování a zlepšit 
strategie pro prevenci, zmírňování a 
hodnocení sociálně-ekonomických dopadů 
v postižených oblastech.

Or. es

Odůvodnění

Una de las labores más importantes en relación con las catástrofes naturales es la evaluación 
del impacto que éstas tienen en la continuidad de la actividad económica y, por tanto, del 
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bienestar social de las personas. Un mejor conocimiento de las catástrofes naturales no tiene 
sentido si no redunda en una mejor protección de las áreas afectadas.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 134
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ podbod 

„Činnostií“ nadpis „Udržitelné řízení zdrojů“ odrážka 1

- Ochrana a udržitelné řízení přírodních a 
umělých zdrojů: Ekosystémy; řízení vodních 
zdrojů; nakládání s odpady a prevence 
odpadů; ochrana a řízení biologické 
rozmanitosti, ochrana půdy, ochrana 
mořského dna a pobřežních oblastí, přístupy 
proti desertifikaci a znehodnocování půdy; 
správa lesů; udržitelná správa a plánování 
městského prostředí, správa údajů a 
informační služby; posuzování a předvídání 
v souvislosti s přírodními procesy.

- Ochrana a udržitelné řízení přírodních a 
umělých zdrojů: Ekosystémy; řízení vodních 
zdrojů; nakládání s odpady a prevence 
odpadů; ochrana a řízení biologické 
rozmanitosti, ochrana půdy, ochrana 
mořského dna a pobřežních oblastí, přístupy 
proti desertifikaci a znehodnocování půdy; 
ochrana krajiny; správa lesů; udržitelná 
správa a plánování městského prostředí, 
historických zdrojů a kulturního dědictví, 
správa údajů a informační služby; 
posuzování a předvídání v souvislosti s 
přírodními procesy. Kritéria pro posouzení 
dopadu rozvoje měst a zemědělských 
politik.

Or. en

Odůvodnění

The study of the environment has to be made from a holistic approach, as well as the policies 
that will result.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 135
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ podbod 

„Činnostií“ nadpis „Environmentální technologie“ odrážka 1

- Environmentální technologie pro 
sledování, prevenci, zmírňování, 
přizpůsobování, nápravu a obnovení 
přírodního a umělého prostředí: Související s 
vodním, klimatickým, vzdušným, mořským, 
městským a venkovským prostředím, s 
půdou, se zpracováním odpadu, s 

Environmentální technologie pro sledování, 
simulaci, prevenci, zmírňování, 
přizpůsobování, nápravu a obnovení 
přírodního a umělého prostředí: Související s 
vodním, klimatickým, vzdušným, mořským, 
městským a venkovským prostředím, s 
půdou, se zpracováním odpadu, s 
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recyklováním, s ekologickými výrobními 
procesy, s bezpečností chemických látek, s 
ochranou kulturního dědictví a 
zastavěného prostředí.

recyklováním, s ekologickými výrobními 
procesy, s bezpečností chemických látek.

Or. en

Odůvodnění

Simulation (micro and macro) is a key research tool in environmental solutions design and 
problems forecasting.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 136
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ podbod 

„Činnostií“ nadpis „Environmentální technologie“ odrážka 1 a (new)

- Ochrana, uchování a posílení kulturního 
dědictví včetně přirozeného prostředí lidí: 
zlepšené vyhodnocování škod na kulturním 
dědictví, vývoj inovačních strategií 
uchování, podpora začlenění kulturního 
dědictví do městského prostředí.

Or. en

Odůvodnění

The environmental technologies already discovered in the course of cultural research have 
been used in other fields. 

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 137
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ podbod 

„Činnostií“ nadpis „Environmentální technologie“ odrážka 2

- Posuzování, ověřování a testování 
technologií: Metody a nástroje pro 
posuzování procesů, technologií a produktů 
z hlediska environmentálních rizik a 
životního cyklu; podpora platforem pro 

- Posuzování, ověřování a testování 
technologií: Metody a nástroje pro 
posuzování procesů, technologií a produktů 
z hlediska environmentálních rizik a 
životního cyklu; podpora platforem pro 
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udržitelnou chemii1, dodávek vody a 
hygieny; vědecká a technická hlediska 
budoucího evropského programu ověřování 
a testování environmentálních technologií.

udržitelnou chemii, lesnické technologie, 
dodávek vody a hygieny; vědecká a 
technická hlediska budoucího evropského 
programu simulace, ověřování a testování 
environmentálních technologií.

Or. en

Odůvodnění

Simulation (micro and macro) is a key research tool in environmental solutions design and 
problems forecasting.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 138
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 6 Životní prostředí (včetně změny klimatu) nadpis 

„Činnosti“ nadpis „Environmentální technologie“ odrážka 2

Posuzování, ověřování a testování 
technologií: Metody a nástroje pro 
posuzování procesů, technologií a produktů 
z hlediska environmentálních rizik a 
životního cyklu; podpora platforem pro 
udržitelnou chemii, dodávek vody a 
hygieny; vědecká a technická hlediska 
budoucího evropského programu ověřování 
a testování environmentálních technologií.

Posuzování, ověřování a testování 
technologií: Metody a nástroje pro 
posuzování procesů, technologií a produktů 
z hlediska environmentálních rizik a 
životního cyklu; podpora platforem pro 
udržitelnou chemii, dodávek vody a 
hygieny; vědecká a technická hlediska 
budoucího evropského programu ověřování 
a testování environmentálních technologií;
hodnocení a vliv technologií pro odsolování 
mořské vody a půdy.

Or. es

Odůvodnění

La enmienda hace hincapié en la necesidad de profundizar en las características de la 
desalación de agua marina, una prometedora tecnología con ventajas e inconvenientes

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 139
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 6 Životní prostředí (včetně změny klimatu) nadpis 

  
1 Plány výzkumu těchto evropských technologických platforem budou brány v úvahu v různých 
činnostech.
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„Činnosti“ nadpis „Environmentální technologie“ odrážka 2a (nová)

- Matematické metody ekonomického 
hodnocení emisí znečisťujících životní 
prostředí: vývoj modelů pro přidělování 
ekonomických hodnot znečisťujícím 
plynům, účetnictví z hlediska životního 
prostředí. 

Or. es

Odůvodnění

Es necesario profundizar en el desarrollo de modelos matemáticos que permitan en el futuro 
asignar valores a la contaminación para poder contabilizarla mediante una única unidad de 
cuenta y, a partir de ahí, desarrollar otros instrumentos.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 140
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ podbod 

„Činnosti“ nový nadpis

Biologická rozmanitost:
ochrana a udržitelné řízení biologické 
rozmanitosti, hodnocení a střednědobý a 
dlouhodobý odhad tendencí; hodnocení 
dopadů změn biologické rozmanitosti na 
životní prostředí, hospodářství a společnost 
a vzájemného ovlivňování společnosti a
biologické rozmanitosti.    

Or. fr

Odůvodnění

L’évaluation du Millenium de notre écosystème a clairement identifié la perte de biodiversité, 
qui serait causée par la mauvaise gestion actuelle. Cette perte de biodiversité est à un niveau 
qui n’a jamais été atteint dans l’histoire de l’humanité et requiert des efforts de recherche 
européens considérables.

Les engagements internationaux comme la Convention cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique (UNFSS) et le protocole de Kyoto, ou encore la Convention des 
Nations Unies sur la diversité biologique génèrent des besoins de recherche importants dans 
le domaine de la biodiversité. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 141
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ podbod 

„Činnosti“ nový pododstavec

- Biologická rozmanitost: 
ochrana, obnova a udržitelné řízení 
biologické rozmanitosti, hodnocení a 
střednědobý a dlouhodobý odhad tendencí 
včetně opatření zaměřených na ochranu, 
obnovu a udržitelné řízení biologické 
rozmanitosti; hodnocení dopadů změn 
biologické rozmanitosti na životní prostředí, 
hospodářství a společnost a vzájemného 
ovlivňování společnosti a biologické 
rozmanitosti.    

Or. fr

Odůvodnění

De nombreuses études ont clairement souligné la perte de biodiversité qui se traduit par la 
menace toujours plus forte d'extinction d'espèces de faune et de flore. La cause en serait une 
mauvaise gestion, mais surtout les nombreuses pollutions provoquées par des activités 
humaines. Cette perte de biodiversité a atteint à un niveau sans précédent dans l’histoire de 
l’humanité, par conséquent elle requiert des efforts de recherche européens considérables.
Les engagements internationaux pris tant par l'Union que par ses Etats membres, comme la 
Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (UNFSS) et le protocole 
de Kyoto, ou encore la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, etc., 
génèrent des besoins de recherche importants dans le domaine de la biodiversité.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 142
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ podbod „Cíl“

Vyvíjet na základě technologického pokroku 
integrované, ekologičtější a inteligentnější 
panevropské dopravní systémy ve prospěch 
občanů a společnosti, s ohledem na životní 
prostředí a přírodní zdroje; a zajišťovat a 
dále rozvíjet vedoucí roli, kterou získal 
evropský průmysl na světovém trhu. 

Vyvíjet na základě technologického pokroku 
integrované, ekologičtější a inteligentnější 
panevropské dopravní systémy, přístupné 
postiženým osobám, ve prospěch všech
občanů a společnosti, s ohledem na životní 
prostředí a přírodní zdroje; a zajišťovat a 
dále rozvíjet vedoucí roli, kterou získal 
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evropský průmysl na světovém trhu.

Or. en

Odůvodnění

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 143
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ podbod „Odůvodnění“ 

odstavec 3

Plány výzkumu vyvíjené evropskými 
technologickými platformami podporují 
potřebu nového pohledu na „dopravní 
systémy“, který bere v úvahu vzájemnou 
součinnost vozidel, dopravních sítí a 
využívání dopravních služeb, které lze 
rozvíjet pouze na evropské úrovni. Náklady 
na VTR ve všech těchto oblastech podstatně 
rostou a spolupráce na úrovni EU je 
nezbytná k tomu, aby kritické množství 
různých poskytovatelů VTR mohlo 
rentabilně řešit rozsáhlé a multidisciplinární 
výzvy a aby byly splněny politické, 
technologické a sociálně-ekonomické výzvy 
týkající se otázek jako je „ekologické a 
bezpečné vozidlo“ budoucnosti, 
interoperabilita a intermodalita se zvláštním 
zaměřením na železniční dopravu, 
dostupnost, bezpečnost, kapacitu a 
environmentální dopady v rozšířené Unii. 
Při provádění evropských politik bude také 
podstatné vyvíjení technologií pro podporu 
systému Galileo a jeho aplikací.

Plány výzkumu vyvíjené evropskými 
technologickými platformami podporují 
potřebu nového pohledu na „dopravní 
systémy“, který bere v úvahu vzájemnou 
součinnost vozidel, dopravních sítí a 
využívání dopravních služeb, které lze 
rozvíjet pouze na evropské úrovni. Náklady 
na VTR ve všech těchto oblastech podstatně 
rostou a spolupráce na úrovni EU je 
nezbytná k tomu, aby kritické množství 
různých poskytovatelů VTR mohlo 
rentabilně řešit rozsáhlé a multidisciplinární 
výzvy a aby byly splněny politické, 
technologické a sociálně-ekonomické výzvy 
týkající se otázek jako je „ekologické a 
bezpečné vozidlo“ budoucnosti, 
interoperabilita a intermodalita (rovněž
z hlediska vozidel, infrastruktur a 
informací přístupných postiženým osobám)
se zvláštním zaměřením na silniční a
železniční dopravu, dostupnost, bezpečnost, 
kapacitu a environmentální dopady 
v rozšířené Unii. Financování výzkumu se 
bude rovněž věnovat poskytování nových a 
lepších řešení pro dopravní infrastrukturu 
a vozidla, které jsou plně přístupné 
postiženým osobám také ve prospěch 
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starších osob a uživatelů dopravy obecně.
Při provádění evropských politik bude také 
podstatné vyvíjení technologií pro podporu 
systému Galileo a jeho aplikací.

Or. en

Odůvodnění

Road transport still holds the bulk of transport and should not be neglected, especially its 
public transportation part.  Access to mainstream transport services for disabled persons is 
central to transport policies to most EU member states. There are opportunities for European 
research and development initiatives to support developments in this area and provide 
comparative date, for example, studies on the cost-benefits of accessible transport including 
the wider social implications and improved and innovative solutions in respect of accessible 
design.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 144
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ podbod „Činnostií“, nadpis 

„Letectví a letecká doprava“ odrážka 3

- Zajišťování spokojenosti a bezpečnosti 
zákazníků: zvýšení pohodlí cestujících, 
inovační služby poskytované za letu a 
efektivnější odbavování cestujících; zlepšení 
všech bezpečnostních hledisek letecké 
dopravy; širší výběr letadel od letadel 
s širokým trupem po malá letadla. 

- Zajišťování spokojenosti a bezpečnosti 
zákazníků: zvýšení pohodlí cestujících, 
inovační služby poskytované za letu a 
efektivnější odbavování cestujících pro 
všechny cestující včetně postižených osob; 
zlepšení všech bezpečnostních hledisek 
letecké dopravy; širší výběr letadel od 
letadel s širokým trupem po malá letadla 
zajišťující rovněž lepší design z hlediska 
přístupu postižených osob do letadla, který 
bude vyvíjen po konzultaci se zástupci 
organizací postižených osob.

Or. en

Odůvodnění

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.   
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Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 145
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ podbod „Činnostií“, nadpis 

„Letectví a letecká doprava“ odrážka 6

- Průkopnická činnost v letecké dopravě 
budoucnosti: řešení dlouhodobých výzev 
letectví prostřednictvím radikálnějších, 
ekologicky účinných a inovačních 
kombinací technologií, které by vedly 
k významnému pokroku v letecké dopravě.

- Průkopnická činnost v letecké dopravě 
budoucnosti: řešení dlouhodobých výzev 
letectví prostřednictvím radikálnějších, 
ekologicky účinných a inovačních 
kombinací technologií, včetně otázek 
týkajících se přístupu postižených osob,
které by vedly k významnému pokroku 
v letecké dopravě.

Or. en

Odůvodnění

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 146
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ podbod „Činnostií“ nadpis 

„Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava“ odrážka 3

- Zajištění udržitelné městské mobility:
inovační organizační schémata, včetně 
ekologických a bezpečných vozidel a 
neznečišťujících dopravních prostředků, 
nových způsobů veřejné dopravy a 
racionalizace soukromé dopravy, 
komunikační infrastruktury, integrovaného 
městského plánování a dopravy.

- Zajištění udržitelné městské mobility:
inovační organizační schémata, včetně 
ekologických a bezpečných vozidel a 
neznečišťujících dopravních prostředků, 
zlepšených a inovačních řešení přístupu 
postižených osob do dopravních prostředků 
a k infrastrukturám, způsobů veřejné 
dopravy a racionalizace soukromé dopravy, 
komunikační infrastruktury, integrovaného 
městského plánování a dopravy.

Or. en
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Odůvodnění

Access to mainstream transport services for disabled persons is central to transport policies 
of most the Member States.  There are opportunities for European research and development 
initiatives to support developments in this area and provide comparative data for example, 
studies on the cost-benefits of accessible transport including the wider social implications and 
improved and innovative solutions in respect of accessible design.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 147
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 7 „Doprava (včetně letectví)“ podbod „Činnostií“ nadpis 

„Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava“ odrážka 4

- Zvýšení bezpečnosti a ochrany: jako 
přirozená součást dopravního systému, 
v dopravních činnostech pro řidiče, cestující, 
posádku, cyklisty a chodce, při návrhu 
vozidel, plavidel a v rámci celkového 
dopravního systému.

- Zvýšení bezpečnosti a ochrany: jako
přirozená součást dopravního systému, 
v dopravních činnostech pro řidiče, cestující, 
posádku, cyklisty a chodce, při návrhu a 
provozu vozidel, plavidel a v rámci 
celkového dopravního systému včetně 
vhodného školení uživatelů a třetích stran.

Or. en

Odůvodnění

Within surface transport research training and operation support has to be added. Even the 
best designed system requires training and operation support to be effectively used. 
Especially safety and security are too closely related to training, and should not be neglected.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 148
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 8 „Sociálně-ekonomické a humanitní vědy“ podbod 

„Činnostií“ nádpis „Hlavní trendy ve společnosti a jejich důsledky“ 

∙ Hlavní trendy ve společnosti a jejich 
důsledky: například demografická změna, 
včetně stárnutí a migrace; životní styl, práce, 
rodina, otázky rovnosti žen a mužů, zdraví a 
kvalita života; trestná činnost; role obchodní 
činnosti ve společnosti a rozmanitost 
populace, vzájemné působení kultur a otázky 

∙ Hlavní trendy ve společnosti a jejich
důsledky: například demografická změna, 
včetně stárnutí a migrace; životní styl, práce, 
rodina, otázky rovnosti žen a mužů, zdraví a 
kvalita života; trestná činnost;  postavení a 
kvalita života postižených osob, zejména 
postavení postižených osob s potřebami 
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související s ochranou základních práv a boj 
proti rasismu a nesnášenlivosti. 

složité závislosti a postižených osob žijících 
v ústavech v Evropě a statut programů 
nezávislého bydlení v Evropě; role 
obchodní činnosti ve společnosti a 
rozmanitost populace, vzájemné působení 
kultur a otázky související s ochranou 
základních práv a boj proti rasismu a 
nesnášenlivosti a všem formám 
diskriminace.

Or. en

Odůvodnění

In respect of quality of life initiatives, there is an important need for funding to be made 
available to investigate, in a comprehensive and thorough way, the situation of disabled 
persons living in institutions in Europe. A recent preliminary investigation undertaken by a 
Commission funded initiative indicates that little information exists at present about 
residential institutions and services in Europe. The project final report states that further 
investigation is necessary in this area and that the issue should be addressed in the future 
research framework of the European Union.

In addition, much more research is needed to provide comparative data on what exists across 
the different EU member states and accession countries in respect of personal assistance 
support for disabled people, direct payment schemes and independent living centres for 
disabled people.  Research is also necessary to assess how disabled persons and their 
families can exert free choice in respect of independent living and access to personal 
assistance as opposed to support under the residential care systems.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 149
Příloha I část I oddíl „Témata“ bod 9a (nový) „Vytvoření platformy k výměnám mezi autory a 

výrobci“

9a) vytvoření platformy k výměnám mezi 
autory a výrobci
cíl :
podporovat vytváření vztahů mezi 
výzkumem a průmyslovým procesem  
vysvětlení:
V Evropské unii existují četné případy 
nedokončených inovací, jejichž autory jsou 
evropští výzkumní pracovníci nebo 
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podnikatelé. Kvůli struktuře, nákladům či 
jiným důvodům nemají autoři možnost svůj 
koncept dále rozvinout. Je to opravdové 
plýtvání, neboť často neví, na koho se 
obrátit a jakému subjektu, který by mohl 
jejich postup zahrnout do významnějšího 
rámce výzkumných prací nebo jej přeměnit 
na konkrétní průmyslovou aplikaci, mohou 
tento postup postoupit. Evropská unie musí 
tento nezbytný vztah mezi autory a výrobci 
podporovat.
činnosti:
- vytvoření společného evropského základu 
nabídek a poptávek
- řízení a kontrola této činnosti vytváření 
vztahů 

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 150
Příloha I část II „Myšlenky“ podbod „Činnosti“ odstavec 2

Činnosti EU v hraničním výzkumu bude 
provádět Evropská rada pro výzkum (ERV), 
která sestává z vědecké rady, za podpory 
specializované provádění struktury.

Činnosti EU v hraničním výzkumu bude 
provádět Evropská rada pro výzkum (ERV), 
která sestává z vědecké rady, jež bude 
vytvořena v souladu s článkem 171 
Smlouvy.

Or. pt

Odůvodnění

A criação do CEI deve ser baseada no art. 171º do Tratado, único quadro legal que garantirá 
a sua autonomia e independência científicas. A proposta da Comissão de criar uma estrutura 
executiva para o CIE constitui uma solução burocrática, que não contribui para a vitalização 
da Política Científica Europeia.

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 151
Příloha I část II „Myšlenky“ podbod „Činnosti“ odstavec 4
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Specifická prováděcí struktura bude 
odpovídat za všechna hlediska provádění a 
uskutečňování programu, jak stanoví roční 
pracovní program. Zejména bude provádět 
odborné posouzení a výběr podle zásad 
stanovených vědeckou radou a bude 
zajišťovat finanční a vědecké řízení grantů.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 152
Příloha I část III „Lidé“ podbod „Činnosti“ bod 2

• Celoživotní vzdělávání a profesní 
rozvoj: podpora profesního rozvoje 
zkušených výzkumných pracovníků. Za 
účelem doplnění nebo získání nových 
dovedností a schopností nebo pro zvýšení 
mezioborovosti/mnohooborovosti a/nebo 
mezioborové mobility se předpokládá 
podpora pro výzkumné pracovníky, kteří 
zvláště potřebují další/doplňkové 
schopnosti a dovednosti, pro výzkumné 
pracovníky, kteří se vracejí k výzkumné 
profesi, a pro (opětovnou) integraci 
výzkumných pracovníků na dlouhodobé 
výzkumné pracovní místo v Evropě, včetně 
pracovního místa v zemi jejich původu, po 
získání zkušeností v rámci 
vnitrostátní/mezinárodní mobility. Tato 
akce bude prováděna prostřednictvím 
jednotlivých stipendií udělovaných přímo 
na úrovni Společenství a prostřednictvím 
spolufinancování regionálních, 
vnitrostátních a mezinárodních 
programů. 

Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj:
podpora profesního rozvoje zkušených 
výzkumných pracovníků. Za účelem 
doplnění nebo získání nových dovedností a 
schopností nebo pro zvýšení 
mezioborovosti/mnohooborovosti a/nebo 
mezioborové mobility se předpokládá 
podpora pro výzkumné pracovníky, kteří 
zvláště potřebují další/doplňkové schopnosti 
a dovednosti, pro výzkumné pracovníky, 
kteří se vracejí k výzkumné profesi, a pro 
(opětovnou) integraci výzkumných 
pracovníků na dlouhodobé výzkumné 
pracovní místo v Evropě, včetně pracovního 
místa v zemi jejich původu, po získání 
zkušeností v rámci vnitrostátní/mezinárodní 
mobility. Tato akce bude prováděna 
prostřednictvím jednotlivých stipendií 
udělovaných přímo na úrovni Společenství.

Or. pt

Odůvodnění

O programa-quadro não deverá apoiar projectos que beneficiam já de apoios ao nível 
nacional. O reforço do financiamento das bolsas concedidas a nível comunitário deve ser 
uma prioridade.
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Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 153
Příloha I část III „Lidé“ nadpis „Činnosti“ odrážka5

• Specifické akce na podporu vytvoření 
skutečného evropského trhu práce pro 
výzkumné pracovníky, odstraňováním 
překážek mobility a rozšířením profesních 
vyhlídek výzkumných pracovníků v 
Evropě. Dále bude poskytována podpora 
pro zvyšování veřejného povědomí o tzv. 
akcích „Marie Curie“ a jejich cílech.

• Specifické akce na podporu vytvoření 
skutečného evropského trhu práce pro 
výzkumné pracovníky, odstraňováním 
překážek mobility a rozšířením profesních 
vyhlídek výzkumných pracovníků v 
Evropě. Podpora univerzit, výzkumných 
středisek a podniků, které vytvářejí nová 
pracovní místa určená pro výzkum.
Zaměřit pozornost zejména na potřeby 
žen, které se věnují výzkumné činnosti, 
poskytovat jim sociální podporu, aby 
mohly skloubit rodinný život s vědeckou 
kariérou. Dále budou udělovány ceny za  
zvyšování veřejného povědomí o tzv. 
akcích „Marie Curie“ a jejich cílech.

Or. es

Odůvodnění

Las dificultades la carrera científica de las mujeres en muchas ocasiones tiene su origen en 
la dificultad de mantener la integración de la vida familiar con la profesional. 

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 154
Příloha I část IV „Kapacity“ oddíl „Výzkumní infrastruktury“ podbod „Činnostií“ nadpis 

„Podpora stávajících výzkumných infrastruktur“ odrážka 3

- podporování dalšího rozvoje a vývoje 
velkokapacitních a velmi výkonných 
komunikačních infrastruktur a infrastruktur 
typu grid a posílení evropského 
počítačového potenciálu nejvyšší třídy, 
jakož i podpora jejich přijetí uživatelskými 
skupinami, zvýšení jejich globálního 
významu a zvýšení úrovně důvěry a 
důvěryhodnosti, v návaznosti na úspěchy 
infrastruktur GEANT a Grid. 

- podporování dalšího rozvoje a vývoje 
velkokapacitních a velmi výkonných 
komunikačních infrastruktur a infrastruktur 
typu grid a posílení evropského 
počítačového potenciálu nejvyšší třídy, 
jakož i podpora jejich přijetí uživatelskými 
skupinami, zvýšení jejich globálního 
významu a zvýšení úrovně důvěry a 
důvěryhodnosti, v návaznosti na úspěchy 
infrastruktur GEANT a Grid. 
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Podpora osvědčené praxe zapojení 
uživatelů do výzkumu a vývojových 
projektů.

Or. en

Odůvodnění

One of the weaknesses of former EU research programmes has been low level of user 
participation in the selection, implementation and evaluation process for projects. In recent 
years the principle of user involvement has started to become a reality and an accepted 
approach in R&D; this positive shift in thinking should be reflected in the new Framework 
Programme. For the results of research and development to have effective practical 
application, it must be acknowledged that user involvement is essential. Disabled users know 
best what their needs are and how to ensure innovation in respect of product and service 
development can best accommodate the needs of disabled people in practice.

The principle of user participation has to be integral among the criteria for the funding of 
projects by the 7th Framework Programme on Research and Development.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese a 
Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 155
Příloha I část IV „Kapacity“ oddíl „Věda ve společnosti“ podbod „Odůvodnění“

Vliv vědy a techniky na náš každodenní 
život se stále zvyšuje. Produkty sociální 
činnosti a produkty utvářené sociálními nebo 
kulturními činiteli, vědou a technikou však 
zůstávají oblastí velmi vzdálenou od 
každodenních starostí velké části veřejnosti 
a řídících pracovníků v oblasti politiky a 
jsou i nadále předmětem nedorozumění a 
neopodstatněných nadějí a obav. Sporné 
otázky související se vznikajícími 
technologiemi by měla řešit společnost na 
základě diskuse založené na dostatečných 
informacích vedoucí k správným volbám a 
rozhodnutím. 

Vliv vědy a techniky na náš každodenní 
život se stále zvyšuje. Produkty sociální 
činnosti a produkty utvářené sociálními nebo 
kulturními činiteli, vědou a technikou však 
zůstávají oblastí velmi vzdálenou od 
každodenních starostí velké části veřejnosti 
a řídících pracovníků v oblasti politiky a 
jsou i nadále předmětem nedorozumění a 
neopodstatněných nadějí a obav. Sporné 
otázky související se vznikajícími 
technologiemi by měla řešit společnost na 
základě diskuse založené na dostatečných 
informacích vedoucí k správným volbám a 
rozhodnutím. 

Evropská politika výzkumu bude úspěšná, 
pouze pokud bude společnost v Evropě a 
členských státech přesvědčena, že se řeší 
její problémy a že se dodržují legitimní 
etická omezení.
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Or. en

Odůvodnění

The Commission proposal gives the impression that the main problem is to convince the 
public opinion. On the other hand it is very important that scientists listen to the concerns of 
society and respect limits

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese a 
Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 156
Příloha I část IV „Kapacity“ oddíl „Věda ve společnosti“ podbod „Činnostií“ nová odrážka

• širší zapojení výzkumných 
pracovníků a široké veřejnosti, včetně 
organizované občanské společnosti, co se 
týče otázek souvisejících s vědou, v zájmu 
předvídání a objasnění politických a 
společenských otázek, včetně etických 
otázek;

• širší zapojení výzkumných 
pracovníků a široké veřejnosti, včetně 
organizované občanské společnosti, co se 
týče otázek souvisejících s vědou, v zájmu 
předvídání a objasnění politických a 
společenských otázek, včetně etických 
otázek;

• kritickou úvahu o výzkumné 
činnosti s cílem  stanovit normy eticky 
zdůvodnitelného výzkumu s přihlédnutím 
k základním právům;

Or. en

Odůvodnění

There has to be a stronger reference to ethical limits in the science and society part of the 
programme.

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 157
Příloha I část IV „Kapacity“ oddíl „Věda ve společnosti“ podbod „Činnostií“ nová odrážka

• výzkum rovnosti žen a mužů, včetně 
integrace problematiky rovnosti žen a mužů 
do všech oblastí výzkumu a role žen ve 
výzkumu;

• výzkum rovnosti žen a mužů, včetně 
integrace problematiky rovnosti žen a mužů 
do všech oblastí výzkumu a role žen ve 
výzkumu;

• výzkum týkající se všech forem 
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diskriminace a integrace všech skupin 
diskriminovaných na základě uvedeném v 
článku 13 Smlouvy o ES do všech oblastí 
výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Given the benefit specific research and development (R&D) initiatives on disability can 
provide to the social integration of disabled people, specific actions on disability are 
important.  
At the same time the horizontal nature of disability issues mean that disabled people should 
also be broadly recognised across all relevant sectors of the programme.  The diversity of 
disabilities should be recognised and understood by research and development initiatives 
across the board.
It is important and appropriate that the European Commission’s support for research 
projects are connected with the EU political objectives in addition to the European research 
potential and added value.  For disabled persons the EU policy areas of particular 
importance relate to information communication technologies; education and training, 
transport, employment and social policy.
Furthermore, it is important that research activities go beyond purely commercial priorities 
and address research gaps in the social field at the same time taking on board user 
requirements – including the needs of disabled users.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 158
Příloha I část IV „Kapacity“ oddíl „Činnosti v rámci mezinárodní spolupráce“ odstavec 3 

odrážka 3

- rozvojové země, se zaměřením na jejich 
specifické potřeby;

- rozvojové země, se zaměřením na jejich 
specifické potřeby, např. hlavní a 
opomíjené choroby;

Or. en

Odůvodnění

Major and neglected diseases have significant health affects on developing countries. 
Tackling these diseases is an essential component in the fight against global poverty.
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Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-
Behrendt a Peter Liese

Pozměňovací návrh 159
Příloha I část IV „Kapacity“ oddíl „Nejaderné činnosti společného výzkumného střediska“ 

podbod „Činnostií“ nadpis „Solidarita a odpovědné řízení zdrojů“ odrážka 4 a (nová)

- Podporovat a posilovat vývoj a validaci 
alternativních strategií testování a zejména 
metod, které nevyužívají zvířata, ve všech 
příslušných oblastech výzkumu 
(vyhodnocení bezpečnosti, testování 
vakcinace, zdravotní a biomedicínský 
výzkum atd.)

Or. en

Odůvodnění

In accordance with the requirements in the Protocol on protection and welfare of animals, 
Art. 23 of Council Directive 86/609/EEC, Art. 7.2 (a) and (b) of the Sixth Community 
Environment Action Programme, the Cosmetics Directive (76/768/EEC) as amended, and the 
objective of the proposed EU chemicals Regulation to promote non-animal testing, the 
development and validation of alternative testing strategies and in particular non-animal test 
methods should be included among the activities of the JRC.

Pozměňovací návrh, který předložili Peter Liese, Johannes Blokland a Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 160
Příloha I  konec (nový)) 

1. V případě eticky citlivých výzkumných 
projektů budou muset účastníci před 
zahájením svých projektů obdržet souhlas 
nebo oprávnění státních nebo místních 
etických výborů. Kromě toho bude Komise 
projekty systematicky kontrolovat. Za 
zvláštních okolností se může etické 
přezkoumávání provádět během realizace 
projektu.
2. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován výzkum v těchto oblastech:
- metody klonování lidského embrya;
- zásahy do vývoje lidského zárodku;
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- výzkumné projekty, které vedou přímo 
nebo nepřímo ke zničení lidského embrya.
V oblasti výzkumu embryonálních 
kmenových buněk se budou využívat 
zkušenosti NIH (Národního institutu 
zdraví) a výzkum se omezí na embryonální 
kmenové buňky vytvořené před srpnem 
2001.

Or. en

Odůvodnění

Recent reports on the trade with human egg cells and the resignation of the South Korean 
researcher Hwang Woo-suk, chairman of the World Stem Cell Hub, show that the danger of 
exploitation of women as egg cell donors is very big. This Pozměňovací návrh specifies the 
Pozměňovací návrhs of the rapporteur and adapts it to the Commission's text in the specific 
programmes. It is necessary to put the exceptions from funding at the end of Annex I of the 
framework programme as they have to apply to all activities under the 7th Research 
Framework Programme.

Pozměňovací návrh, který předložili Miroslav Mikolášik a Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 161
Příloha I konec (nový) 

1. V případě eticky citlivých výzkumných 
projektů budou muset účastníci před 
zahájením svých projektů obdržet souhlas 
nebo oprávnění státních nebo místních 
etických výborů. Kromě toho bude Komise 
projekty systematicky kontrolovat. Za 
zvláštních okolností se může etické 
přezkoumávání provádět během realizace 
projektu.
2. V rámci tohoto programu nesmí být 
financován výzkum v těchto oblastech:
- metody klonování lidského embrya;
- zásahy do lidského zárodku;
- výzkumné projekty, které zahrnují zničení 
lidského embrya nebo využívání lidských 
embryonálním kmenových buněk.

Or. en
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Odůvodnění

Recent reports on the trade with human egg cells and the resignation of the South Korean 
researcher Hwang Woo-suk, chairman of the World Stem Cell Hub, show that the danger of 
exploitation of women as egg cell donors is important. This Pozměňovací návrh specifies the 
Pozměňovací návrhs of the rapporteur and adapts it to the Commission's text in the specific 
programmes. It is necessary to put the exceptions from funding at the end of Annex I of the 
Framework Programme as they have to apply to all activities under the 7th Research 
Framework Programme.

Pozměňovací návrh, který předložil Peter Liese

Pozměňovací návrh 162
PŘÍLOHA II Předběžné rozdělení mezi programy

(v milionech EUR) (v milionech EUR)
Spolupráce*,1 44432 Spolupráce*,1 47214

Zdraví 8317 Zdraví 9099
Potraviny, zemědělství a 
biotechnologie

2455 Potraviny, zemědělství a 
biotechnologie

2455

Informační a komunikační 
technologie

12670 Informační a komunikační 
technologie

11670

Nanovědy, nanotechnologie, 
materiály a nové výrobní 
technologie

4832 Nanovědy, nanotechnologie, 
materiály a nové výrobní 
technologie

4832

Energetika 2931 Energetika 3931
Životní prostředí (včetně 
změny klimatu)

2535 Životní prostředí (včetně 
změny klimatu)

3535

Doprava (včetně letectví) 5940 Doprava (včetně letectví) 5940
Sociálně-ekonomické a 
humanitní vědy

792 Sociálně-ekonomické a 
humanitní vědy

792

Bezpečnost a vesmír 3960 Bezpečnost a vesmír 3460
Myšlenky 11862 Myšlenky 10862
Lidé 7129 Lidé 7129

Kapacity 7486 Kapacity 7204
Výzkumné infrastruktury * 3961 Výzkumné infrastruktury * 3679

  
1 Včetně společných technologických iniciativ (včetně finančního plánu atd.) a části činností založených 
na koordinaci a spolupráci, které mají být financovány v rámci těchto témat.
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Výzkum prováděný ve 
prospěch malých a středních 
podniků

1901 Výzkum prováděný ve 
prospěch malých a středních 
podniků

1901

Regiony znalostí 158 Regiony znalostí 158

Výzkumný potenciál 554 Výzkumný potenciál 554

Věda ve společnosti 554 Věda ve společnosti 554
Činnosti v rámci mezinárodní 
spolupráce

358 Činnosti v rámci mezinárodní 
spolupráce

358

Nejaderné činnosti Společného 
výzkumného střediska

1817 Nejaderné činnosti Společného 
výzkumného střediska

1817

CELKEM 72726 CELKEM 72726

Or. de

Odůvodnění

Der Antragssteller teilt die Auffassung der Berichterstatterin, dass die Mittel für Gesundheit, 
Energie und Umwelt im 7. FRP erhöht werden müssen.
Der Ansatz entsprechend beim Euratom-Programm zu kürzen, ist allerdings nicht zielführend, 
da das Parlament hier nicht in der Mitentscheidung ist. Daher wird vorgeschlagen, innerhalb 
des 7. FRP, das in der Mitentscheidung entschieden wird, zugunsten von Umwelt, Gesundheit 
und Energie umzuschichten.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 163
Příloha II Předběžné rozdělení mezi programy oddíl „Spolupráce“

Předběžné rozdělení mezi programy (v 
milionech EUR):

Předběžné rozdělení mezi programy (v 
milionech EUR):

Spolupráce* 44432 Spolupráce* 44432

Zdraví 8317 Zdraví a potraviny 11827,73
Potraviny, zemědělství a 
biotechnologie 2455
Informační a komunikační 
technologie

12670 Inovační technologie 8332,73

Nanovědy, 
nanotechnologie, 
materiály a nové výrobní 

4832
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technologie
Energetika 2931 Energetika a doprava 

(včetně letectví)
11563,4

Životní prostředí (včetně 
změny klimatu)

2535 (f) Životní prostředí (včetně 
změny klimatu), 
zemědělství a rybolov;

6045,73

Doprava (včetně 
letectví)

5940

Sociálně-ekonomické 
a humanitní vědy

792

Bezpečnost a vesmír 3960 Bezpečnost a 
vesmír

6652,4

Or. nl

Odůvodnění

Het onderdeel Samenwerking is ingedeeld in 5 thema's. De oorspronkelijke bedragen voor 
ICT (12670) en voor sociale wetenschappen (2534) zijn verdeeld over de 5 thema's. Het 
oorspronkelijke thema Voeding, Landbouw en biotechnologie is door drie gedeeld en 
verspreid over 3 nieuwe thema's. De oorspronkelijke bedragen voor Vervoer en voor Energie 
zijn bij elkaar opgeteld. 

Gezondheid en Voeding: 11827, 73 = oorspronkelijk bedrag Gezondheid 8317 +Voeding 
818,33 (eenderde van oorspronkelijke bedrag 2455 voor Voeding, landbouw en 
biotechnologie)  +158,4 (eenvijfde van oorspronkelijke bedrag soc.-en 
geesteswetenschappen) +2534 (eenvijfde oorspronkelijke bedrag ICT 12670) 
Innovatieve technologieën: 8332,73 = oorspr. bedrag nanowetenschappen ed. 4832 + 
818,33 + 158,4 + 2534 (zie uitleg hierboven van deze deelbedragen)
Energie en Vervoer: 11563,4 = Energie 2931 + 818,33 +2534 + Vervoer 5940
Milieu, Landbouw en Visserij: 6045,73 = oorspr. bedrag Milieu 2535 +Landbouw 818,33 
+158,4 +2534
Veiligheid en ruimtevaart: 6652,4 = oorspronkelijke bedrag 3960 +158,4 +2534

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 164
Příloha II Předběžné rozdělení mezi programy oddíl „Kapacity“

Kapacity 7486 Kapacity 7486

Výzkumné infrastruktury * 3961 Výzkumné infrastruktury * 3461
Výzkum prováděný ve 1901 Výzkum prováděný ve 2401
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prospěch malých a 
středních podniků

prospěch malých a 
středních podniků

Regiony znalostí 158 Regiony znalostí 158
Výzkumný potenciál 554 Výzkumný potenciál 554

Věda ve společnosti 554 Věda ve společnosti 554
Činnosti v rámci 
mezinárodní spolupráce

358 Činnosti v rámci 
mezinárodní spolupráce

358

Or. pt

Odůvodnění

O orçamento a disponibilizar deve ter como objectivo, reforçar o acesso dos investigadores 
europeus às infra-estruturas existentes e o aumento significativo da participação de PMEs .

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 165
Příloha III oddíl „Režimy financování“ bod 5 „Podpora odborné přípravy a profesní rozvoj 

výzkumných pracovníků“

Podpora odborné přípravy a profesního 
rozvoje výzkumných pracovníků, použije se 
především na provedení tzv. akcí „Marie 
Curie“.

Podpora odborné přípravy a profesního 
rozvoje výzkumných pracovníků ve všech 
programech, projektech a iniciativách a 
také při akcích "Marie Curie". Podpora 
podmínek, které ženám usnadní přístup k 
výzkumné činnosti a rozvoj jejich vědecké 
kariéry.

Or. es

Odůvodnění

Para una integración real es necesario una política integral, medidas sociales en muchos 
casos como: guarderías, apoyo a la movilidad.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 166
Příloha III oddíl „Legislativní finanční výkaz“ bod 5 „Characteristiky a cíle“ podbod 5.3 

nadpis „Spolupráce“ bod 1 „Zdraví“

1. Zdraví: Zlepšení zdraví evropských 1. Zdraví: Zlepšení fyzického a duševního
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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 efektivní systémy zdravotní 
péče.

zdraví evropských občanů a zvýšení 
konkurenceschopnosti evropského průmyslu 
a podniků v oblasti zdraví při současném 
řešení globálních otázek zdraví, včetně 
vznikajících epidemií a opomíjených 
chorob. 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 efektivní systémy zdravotní 
péče. 

Or. en

Odůvodnění

It is important to highlight mental as well as physical health as an objective of the Seventh 
Framework Programme. Additionally, neglected diseases should be emphasised as they fall 
outside of the scope of the drug industry's research and development efforts. 


