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Návrh rozhodnutí (KOM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložili Hiltrud Breyer a Raül Romeva i Rueda

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Výzkum financovaný z veřejných 
prostředků musí být zaměřen zejména 
na uspokojování veřejných potřeb a priorit. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Hiltrud Breyer a Raül Romeva i Rueda

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 2

(2) Ústřední role výzkumu při zajišťování (2) Ústřední role výzkumu byla uznána 
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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.

Evropskou radou na zasedání v Lisabonu, 
která zdůraznila, že znalosti a inovace jsou 
zásadní, a stanovila na další desetiletí nový 
strategický cíl Unie: stát se nejkonkurence-
schopnější a nejdynamičtější ekonomikou 
světa založenou na znalostech, která bude 
schopna udržitelného hospodářského 
rozvoje zaměřeného na plnou zaměstnanost 
s větším množstvím lepších pracovních míst 
a vyšší sociální soudržnost.

Or. en

Odůvodnění

The  Lisbon 'triangle'  is worth mentioning

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Pomoc Společenství se nemá 
poskytovat výzkumu, který vyžaduje zničení 
lidského embrya nebo který využívá 
materiál odebraný z lidského embrya 
postupem, což by vedlo ke zničení tohoto 
embrya.

Or. en

Odůvodnění

The European Parliament has repeatedly stressed the Community's destructive approach 
concerning human embryo and human  embryonic stem cell research

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 4b (nový)
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(4b) S ohledem na rezoluci Valného 
shromáždění Organizace spojených národů 
ze dne 8. března 2005 (A/59/516/Dod. I), 
v níž se výslovně uvádí potřeba odvrátit 
zdravotní rizika a předcházet vykořisťování 
žen, Evropský parlament zdůraznil potřebu 
zakázat finanční a jinou podporu lidského 
klonování v rámci všech programů 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

The definition of ethically motivated limits is of particular importance

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 9

(9) Lidský potenciál ve výzkumu a technice 
v Evropě by měl být posílen kvantitativně 
i kvalitativně. 

(9 Je potřeba přijmout zvláštní opatření, 
která umožní podstatně vyšší zapojení žen 
do výzkumu. Ve výzkumu je nutno využít 
i různých schopností a zkušeností žen 
a mužů.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 17
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. Za tímto účelem je 
potřeba se snažit o urychlené vzájemné 
uznávání odborné kvalifikace získané na 
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území Společenství a kvalifikace získané 
v třetích zemích.

Or. fr

Odůvodnění

Afin d'encourager les chercheurs européens à rester en Europe et attirer des chercheurs 
étrangers, il apparaît fondamental d'accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications 
acquises dans les Etats membres et celles qui ont été acquises à l'étranger de manière à ne 
pas entraver la circulation des chercheurs sur le territoire communautaire

Pozměňovací návrh, který předložili Hiltrud Breyer a Raül Romeva i Rueda

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 14a (nový)

(14a) V rámci tématu „lidé“ je potřeba 
podporovat zvídavost dětí a jejich zájem 
o vědu v prostředí, které vyvolává zájem dětí 
a mladých lidí o vědu, a to posilováním 
vědeckého vzdělávání na všech úrovních, 
včetně škol, a zvyšování zájmu mladých lidí 
o vědu a jejich účast ve vědecké činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 19
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 a plně využít  
potenciál těchto výzkumných pracovníků 
bez jakékoli formy diskriminace, klíčové 
roli, kterou Společenství hraje ve 
zefektivňování evropského výzkumného 
systému, příspěvku rozsáhlejšího sedmého 
rámcového programu k oživení lisabonské 
strategie vznikla naléhavá potřeba 



AM\593551CS.doc 5/18 PE 367.635v01-00

CS

zdvojnásobit rozpočet EU na výzkum.

Or. fr

Odůvodnění

La meilleure utilisation du potentiel de tous les chercheurs, hommes ou femmes, dans le 
domaine de la recherche doit être une priorité pour l'Union Européenne.

Pozměňovací návrh, který předložili Hiltrud Breyer a Raül Romeva i Rueda

Pozměňovací návrh 20
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 Úmluvě o lidských právech 
a biomedicíně Rady Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 21
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, zejména 
potenciálu žen, ve výzkumu a technice 
v Evropě.

Or. fr

Odůvodnění

Cf amendement 16.
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Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 22
Čl. 2 odst. 6a (nový)

6 bis. Hledisko pohlaví a zásady rovných 
příležitostí a zacházení s muži a ženami 
a boje proti všem formám diskriminace 
musejí být zahrnuty do veškeré činnosti, 
na niž se program vztahuje.

Or. fr

Odůvodnění

Conformément à l'article 3 paragraphe 2 du Traité la Communauté doit chercher à éliminer 
les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses 
actions, y compris les activités couvertes par le Septième Programme cadre de recherche. 
Par ailleurs, conformément à l'article 13 du Traité la Communauté doit chercher à éliminer 
toutes les formes de discrimination.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 23
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 1

Dva roky po skončení tohoto rámcového 
programu dokončí nezávislí odborníci 
pro Komisi hodnocení jeho odůvodnění, 
provádění a výsledků. 

Dva roky po skončení tohoto rámcového 
programu dokončí nezávislí odborníci 
pro Komisi hodnocení jeho odůvodnění, 
provádění a výsledků, zejména se ohledem 
na podporu, rozvoj a využívání schopností 
a potenciálu žen.

Or. fr

Odůvodnění

L'évaluation du programme doit également se concentrer sur les progrès accomplis afin de 
renforcer le rôle et les compétences des femmes dans le domaine de la recherche
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 24
Příloha I, část Spolupráce, téma Zdraví, oddíl 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, chlamydie, 
kardiovaskulárních chorob, respiračních, 
duševních a neurologických chorob, 
zejména těch, které souvisejí se stárnutím, 
jako je Alzheimerova choroba 
nebo Parkinsonova choroba, a neinfekčních 
chorob postihujících děti) se opírá 
o mezinárodní hodnocení prováděná ve více 
střediscích, aby byl v krátkodobém 
horizontu dosažen požadovaný počet 
pacientů. Epidemiologický výzkum 
by se neměl provádět pouze na genomové 
a molekulární úrovni. K dosažení 
významných výsledků je zapotřebí velká 
různorodost populací a mezinárodních sítí. 
K vývoji nové diagnostiky a terapií 
pro vzácné choroby a k provádění 
epidemiologického výzkumu v oblasti 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 
pupečníkových kmenových buněk.

Or. en

Odůvodnění

Chlamydia infection is a common bacterial sexually transmitted disease which is estimated to 
lead to infertility in one third of cases, making it the commonest cause of sterility arising from 
infection;
Epidemiological research needs to be far more complete in view of public healthcare at the 
societal level and should not only be carried out at the genomic and molecular level. In this 
context, research on the establishment of public banks for cord blood stem cells should be 
strengthened in order to achieve an inventory sufficient to provide as many potential 
recipients as possible with a high probability of a therapeutically effective cord blood unit 
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when one is clinically indicated.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 25
Příloha I, část Spolupráce, téma Zdraví, oddíl 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, 
duševních a neurologických chorob, 
zejména těch, které souvisejí se stárnutím, 
jako je Alzheimerova choroba nebo 
Parkinsonova choroba, osteoporóza) 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. fr

Odůvodnění

L'ostéoporose est une maladie qui touche énormément de femmes en Europe et c'est pourquoi 
des recherches cliniques sont essentielles dans ce domaine afin d'améliorer la qualité de vie 
des femmes qui en souffrent.
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Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 26
Příloha I, část Spolupráce, téma Zdraví, oddíl 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, 
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

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, 
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, včetně zdraví z hlediska 
jednotlivých pohlaví. 

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložili Hiltrud Breyer a Raül Romeva i Rueda

Pozměňovací návrh 27
Příloha I, část Spolupráce, téma Zdraví, oddíl 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, 
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.

Činnosti, které budou řešeny, včetně 
výzkumu podstatného pro požadavky 
politiky, jsou uvedeny níže. Ve všech 
činnostech budou řešeny tři strategické 
otázky, zdraví dětí, zdraví žen a zdraví 
stárnoucí populace. 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 28
Příloha I, část Spolupráce, téma Zdraví, oddíl Činnosti, bod Translační výzkum pro lidské 

zdraví, odrážka 4

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

Translační výzkum hlavních chorob: 
rakoviny, kardiovaskulární choroby, 
diabetu/obezity; vzácných chorob a jiných 
chronických chorob (např. osteoartrózy
a osteporózy). Rozvíjet strategie zaměřené 
na pacienta, od prevence po diagnózu 
a léčbu, včetně klinického výzkumu 
a s ohledem na specifika vzhledem 
k jednotlivým pohlavím.

Or. fr

Odůvodnění

Les stratégies de prévention et de traitement des maladies doivent tenir compte des 
différences qui existent entre les hommes et les femmes.

Pozměňovací návrh, který předložili Hiltrud Breyer a Raül Romeva i Rueda

Pozměňovací návrh 29
Příloha I, část Spolupráce, téma Zdraví, oddíl Činnosti, bod Translační výzkum pro lidské 

zdraví, odrážka 4b (nová)

- Paliativní medicína: léčba bolesti 
a symptomatická léčba dosud 
nevyléčitelných nemocí. Léčit symptomy 
pacientů co nejúčinněji. 

Or. de

Odůvodnění

Viele Erkrankungen werden auch in den nächsten sieben bis acht Jahren nicht heilbar sein. 
Auch nach Ablauf des 7. Forschungsrahmenprogramms werden Menschen an Krankheiten 
sterben. Ziel der Palliativ-Medizin ist es, das Leiden, vor allem Schmerzen, aber auch andere 
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Symptome wie Durst, Juckreiz, Übelkeit, zu bekämpfen, auch wenn die Krankheit kasual nicht 
mehr bekämpft werden kann.

Pozměňovací návrh, který předložili Hiltrud Breyer a Raül Romeva i Rueda

Pozměňovací návrh 30
Příloha I, část Myšlenky, oddíl Činnosti, odst. 3

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

Vědecká rada bude sestávat z představitelů 
evropské vědecké obce na nejvyšší úrovni, 
kteří budou jednat osobně, nezávisle na 
politických či jiných zájmech. Mezi členy 
vědecké rady bude minimálně 50 % žen. 
Její členové budou jmenováni Komisí 
na základě nezávislého určení. Vědecká rada 
bude mimo jiné dohlížet na rozhodnutí 
o typu výzkumu, který bude financován, 
a bude ručit za kvalitu činnosti z vědeckého 
hlediska. Její úkoly budou zahrnovat 
zejména vývoj ročního pracovního 
programu, vytvoření procesu odborného 
posouzení, jakož i sledování a kontrolu 
kvality provádění programu z vědeckého 
hlediska.

Or. en

Odůvodnění

This addition is needed to ensure that the ERC complies with the EU's target of equal 
treatment.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 31
Příloha I, část Spolupráce, téma Informační a komunikační technologie, oddíl Činnosti, 

bod Integrace technologií, podbod Domácí prostředí

Domácí prostředí: komunikace, sledování, 
ovládání, pomoc; bezešvá interoperabilita 
a využívání všech zařízení; interaktivní 
digitální obsah a služby. 

Domácí prostředí: filtrování nezákonného 
obsahu, komunikace, sledování, ovládání, 
pomoc; bezešvá interoperabilita a využívání 
všech zařízení; interaktivní digitální obsah 
a služby. 
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Or. fr

Odůvodnění

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) doivent permettre de filtrer 
les contenus illicites, tels que la pornographie ou la pédopornographie qui se multiplient 
surtout sur internet.

Pozměňovací návrh, který předložili Hiltrud Breyer a Raül Romeva i Rueda

Pozměňovací návrh 32
Příloha I, část Spolupráce, téma Sociálně-ekonomické a humanitní vědy, oddíl Cíl

Důkladné a sdílené pochopení složitých 
a vzájemně souvisejících sociálně-
ekonomických výzev, s nimiž je Evropa 
konfrontována, jako je růst, zaměstnanost
a konkurenceschopnost, sociální soudržnost 
a udržitelnost, kvalita života a celosvětová 
vzájemná závislost, zejména s ohledem 
na poskytnutí zdokonalené znalostní 
základny pro politiky v dotyčných oblastech.

Důkladné a sdílené pochopení složitých 
a vzájemně souvisejících sociálně-
ekonomických výzev, s nimiž je Evropa 
konfrontována, jako jsou kvalitní pracovní 
místa, stárnutí obyvatelstva, sociální 
soudržnost a udržitelnost, kvalita života 
a celosvětová vzájemná závislost, zejména 
s ohledem na poskytnutí zdokonalené 
znalostní základny pro politiky v dotyčných 
oblastech.

Or. en

Odůvodnění

The ageing society is one of the key challenges for the futur.

Pozměňovací návrh, který předložili Hiltrud Breyer a Raül Romeva i Rueda

Pozměňovací návrh 33
Příloha I, část Spolupráce, téma Sociálně-ekonomické a humanitní vědy, oddíl Činnosti, bod 1

Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost 
ve znalostní společnosti: rozvíjení 
a integrování výzkumu v záležitostech 
ovlivňujících růst, zaměstnanost 
a konkurenceschopnost, od inovací, 
vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání 
a role vědeckých a jiných znalostí až 
po vnitrostátní institucionální kontexty.

Hospodářský rozvoj udržitelný z hlediska 
životního prostředí, zaměstnanost, sociální 
spravedlnost a rovnost mužů a žen: 
rozvíjení a integrování výzkumu 
v záležitostech ovlivňujících růst, 
zaměstnanost, od inovací, vzdělávání, včetně 
celoživotního vzdělávání a role vědeckých 
a jiných znalostí až po vnitrostátní 
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institucionální kontexty.

Or. en

Odůvodnění

Competitiveness in all areas of society, should not become a  desirable concept.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 34
Příloha I, část Spolupráce, téma Sociálně-ekonomické a humanitní vědy, oddíl Činnosti, bod 3

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 související s ochranou 
základních práv a boj proti rasismu 
a nesnášenlivosti.

Hlavní trendy ve společnosti a jejich 
důsledky: například demografická změna, 
včetně stárnutí a migrace; životní styl, práce, 
rodina, skloubení práce a rodiny, rovnost 
mezi muži a ženami, zdraví a kvalita života; 
trestná činnost; role obchodní činnosti 
ve společnosti a rozmanitost populace, 
vzájemné působení kultur a otázky 
související s ochranou základních práv a boj 
proti všem formám diskriminace, rasismu 
a nesnášenlivosti.

Or. fr

Odůvodnění

Une des difficultés majeures auxquelles la société européenne est confrontée est la manière 
de concilier vie professionnelle et vie familiale. Par ailleurs, l'égalité entre les hommes et les 
femmes ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination font également partie des 
problématiques que rencontre l'UE.

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 35
Příloha I, část Myšlenky, oddíl Činnosti, bod 6

Evropská komise bude zaručovat úplnou 
samostatnost a integritu ERV.

Evropská komise bude zaručovat úplnou 
samostatnost a integritu ERV. ERV pracuje 
aktivně na začlenění hlediska mužů a žen 
do vědecké a rozvojové pomoci. Bude 
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poskytovat přiměřenou podporu výzkumu 
s přihlédnutím k hledisku mužů a žen.  
Zviditelněním hlediska mužů a žen dochází 
k rozvoji nových znalostí, posílení kvality 
a obohacení výzkumu.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 36
Příloha I, téma Lidé, oddíl Odůvodnění, odst. 1

Velký počet vysoce odborně vzdělaných 
a kvalifikovaných výzkumných pracovníků 
je nejen nezbytnou podmínkou pro vědecký 
pokrok a pro podporu inovace, nýbrž 
i důležitým činitelem pro přilákání a udržení 
investic do výzkumu poskytovaných 
veřejnými a soukromými subjekty. 
Na pozadí rostoucí konkurence na světové 
úrovni je vytvoření otevřeného evropského 
trhu práce pro výzkumné pracovníky 
a diverzifikaci dovedností a profesní dráhy 
výzkumných pracovníků podstatné 
pro podporu přínosné cirkulace výzkumných 
pracovníků a jejich znalostí, jak v Evropě, 
tak i ve světovém měřítku.

Velký počet vysoce odborně vzdělaných 
a kvalifikovaných výzkumných pracovníků 
je nejen nezbytnou podmínkou pro vědecký 
pokrok a pro podporu inovace, nýbrž i 
důležitým činitelem pro přilákání a udržení 
investic do výzkumu poskytovaných 
veřejnými a soukromými subjekty. Na 
pozadí rostoucí konkurence na světové 
úrovni je vytvoření otevřeného evropského 
trhu práce pro výzkumné pracovníky 
prostého všech forem diskriminace 
a diverzifikaci dovedností a profesní dráhy 
výzkumných pracovníků podstatné 
pro podporu přínosné cirkulace výzkumných 
pracovníků a jejich znalostí, jak v Evropě, 
tak i ve světovém měřítku.

Or. fr

Odůvodnění

Le marché européen de la recherche doit être exempt de toutes formes de discriminations afin 
d'attirer le plus grand nombre de personnes possible y compris des femmes et ainsi permettre 
à l'UE d'accroître sa compétitivité conformément aux objectifs de Lisbonne.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 37
Příloha I, téma Lidé, oddíl Činnosti, bod Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj
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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, zejména 
po mateřské a rodičovské dovolené, 
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.

Or. fr

Odůvodnění

Les femmes chercheuses ne bénéficient pas des mêmes possibilités d'avancement que les 
hommes dans le domaine de la recherche et c'est pourquoi le 7éme programme cadre devrait
contribuer à favoriser la progression professionnelle des femmes. Par ailleurs, il est 
nécessaire de créer les conditions nécessaires permettant aux femmes de reprendre leur 
activité après un congé de maternité, et aux hommes et aux femmes de faire de même après un 
congé parental.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 38
Příloha I, část Kapacity, téma Věda ve společnosti, oddíl Odůvodnění, odst. 1

Evropská politika výzkumu bude úspěšná, 
pouze pokud bude společnost v Evropě 
a členských státech přesvědčena, že se řeší 
jejich problémy a že se dodržují legitimní 
etická omezení, která je podle jejich názoru 
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potřeba ve výzkumu zavést.  

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 předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 39
Příloha I, část Kapacity, téma Věda ve společnosti, oddíl Činnosti, odst. 3a (nový)

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 Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 40
Příloha I, část Kapacity, téma 5 Věda ve společnosti, oddíl Činnosti, odst. 4

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 podpory role 
žen ve výzkumu;

Or. fr

Odůvodnění

Cf justification amendement 20.
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Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 41
Příloha I, část Kapacity, téma Věda ve společnosti, oddíl Činnosti, odst. 5

vytváření prostředí, které u mladých lidí 
vyvolává zájem o vědu, posilováním 
vědeckého vzdělávání na všech úrovních, 
včetně škol, a zvyšování zájmu o vědu a 
účast ve vědecké činnosti u mladých lidí;

vytváření prostředí prostého všech 
stereotypů, které u mladých lidí vyvolává 
zájem o vědu, posilováním vědeckého 
vzdělávání na všech úrovních, včetně škol 
a dalších příslušných zařízení, zvyšování 
zájmu o vědu a plnou účast ve vědecké 
činnosti u mladých lidí;

Or. fr

Odůvodnění

Il est nécessaire de créer un environnement " scientifique" exempt de tous stéréotypes de 
manière à promouvoir la pleine participation des filles et des garçons aux activités 
scientifiques ainsi que de renforcer l'enseignement des sciences non seulement dans les 
établissements scolaires mais également dans d'autres institutions appropriées.

Pozměňovací návrh, který předložili Hiltrud Breyer a Raül Romeva i Rueda

Pozměňovací návrh 42
Příloha I, část Kapacity, témaVěda ve společnosti, oddíl Činnosti, odst. 7b (nový)

záruku dětských zařízení, jak bylo 
schváleno na zasedání Rady v Barceloně 
v roce 2002, podle níž by měly členské státy 
do roku 2010 zajišťovat péči o děti alespoň 
pro 90 % dětí mezi třetím rokem věku 
a věkem povinné školní docházky a alespoň 
pro 33 % dětí pro děti mladší tří let;

Or. en

Odůvodnění

Adequate and sufficient childcare facilities are crucial especially for employed  women with  
children.
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