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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise týkající se sedmého rámcového programu je v mnoha ohledech pozitivní. 
Tento návrh bere v úvahu řadu postojů, které přijal Parlament ve svých předcházejících 
rozhodnutích. 

Opravdový význam návrhu však zůstane nejistý do té doby, dokud nebude přijato rozhodnutí 
o finanční perspektivě EU pro roky 2007-2013. Jestliže bude celkový rozpočet menší než 
rozpočet navrhovaný, pak existuje nebezpečí, že by finanční prostředky, které budou 
k dispozici pro sedmý rámcový program, mohly být podstatně menší, než je uváděno v tomto 
návrhu.

Existuje také důvod pro kritiku postupu, protože Komise již publikovala své návrhy na 
konkrétní programy, a to 21. září 2005, navzdory skutečnosti, že projednávání tohoto 
rámcového programu podléhajícího společnému rozhodovacímu procesu ještě probíhá a 
konkrétní jednotlivé programy by měly vycházet z tohoto rámcového programu. Tímto svým 
přístupem Komise předchází událostem a zbavuje tak proces společného rozhodování z velké 
části jeho významu.  

Z hlediska životního prostředí a veřejného zdraví obsahuje návrh Komise mnoho pozitivních 
prvků. Zpravodajka navrhuje schválení těch bodů, které se týkají snížení znečištění, ochrany 
biodiverzity, boje se změnou klimatu, vývoje nových energetických technologií a vytváření 
energeticky inteligentní Evropy. Zpravodajka navrhuje jasněji zdůraznit prevenci chorob a 
výzkum, který je zaměřen na podporu tohoto cíle. Navrhuje také zdůraznění úlohy občanské 
společnosti a práv žen.  

Zpravodajka navrhuje, aby jednotlivé oblasti energetického výzkumu byly uvedeny 
v rámcovém programu v takovém pořadí, jako je pořadí priorit, které jsou přisuzovány 
různým možnostem kontroly změny klimatu a podpoře udržitelného rozvoje, a navrhuje 
vytvoření samostatných rozpočtových položek pro jednotlivé energetické možnosti. Navrhuje 
se, aby se výzkum zachycování a odlučování kysličníku uhličitého řídil jeho 
environmentálním dopadem. Zpravodajka je toho názoru, že výzkum čistých technologií 
spalování uhlí by měl být financován uhelným průmyslem, který je dlouhodobě zavedený a 
má k dispozici významné zdroje.

Co se týče výzkumu kmenových buněk zpravodajka navrhuje, že financování Společenství by 
nemělo být používáno na výzkum embryonálních kmenových buněk, ale pouze na výzkum 
kmenových buněk dospělých, pupečních kmenových buněk a takových dalších alternativ, 
které nepoužívají embrya jako surovinu. 

V otázkách zemědělské biotechnologie zpravodajka zdůrazňuje ochranu biodiverzity 
nezakládající se na GMO a výzkum environmentálních dopadů GMO.

Zpravodajka si přeje věnovat pozornost nerovnováze mezi energetickou sekcí navrhovaného 
sedmého rámcového programu výzkumu a navrhovaného sedmého programu výzkumu  
Euratomu, který nepodléhá postupu společného rozhodování. Podle návrhu Euratomu by bylo 
více finančních prostředků použito na vodíkové a další aspekty jaderné energie v průběhu 5 
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let, než kolik je určeno na všechny další formy energetického výzkumu dohromady v průběhu 
sedmiletého období. To je v rozporu s různými rozhodnutími EU, která stanovila, že globální 
oteplování se musí udržet pod 2°, a zdůraznila úlohu energetické efektivnosti a obnovitelných 
energií při dosahování tohoto cíle. Jaderná energie není mezi prioritami, které byly společně 
schváleny. Nese s sebou vážná rizika a dokonce ani teoreticky atomová energie nemůže sehrát 
významnou úlohu při kontrole změny klimatu, protože zásoby uranu jsou příliš omezené.  
Jaderná energie v mezičase nebude schopna vyrábět použitelnou energii po mnoho desetiletí a 
skutečně neexistuje dokonce žádná záruka, že se i poté stane životaschopnou alternativou. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby zahrnul do své zprávy následující 
pozměňovací návrhy:   

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Veřejně financovaný výzkum musí být 
investován přednostně a řešit veřejné 
potřeby a priority.

Odůvodnění
Financování veřejného výzkumu by se mělo zaměřit na potřeby výzkumu, které jsou ve 
veřejném zájmu, a nemělo by se primárně řídit ekonomickou konkurenceschopností.  

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Evropský parlament požaduje vedoucí 
roli EU ve vývoji a využívání 
environmentálních technologií a zajištění 
udržitelné výroby a spotřeby. Parlament 
také opakovaně zdůrazňoval úlohu 
výzkumu při hledání řešení změn klimatu.  
Aby bylo dosaženo potřebného pokroku 

  
1 Not yet published in OJ.
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v technologickém rozvoji, je zapotřebí 
významné úsilí Společenství.  Parlament 
také zdůraznil potřebu předcházet 
vykořisťování žen a vyloučil podporu a 
financování klonování lidí v rámci 
jakéhokoliv programu EU.  

Pozměňovací návrh 3
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 
ke snaze o nalezení řešení změn klimatu a 
udržitelnosti, stejně jako k oživení 
lisabonské strategie vznikla naléhavá 
potřeba zdvojnásobit rozpočet EU na 
výzkum.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 24

(24) Sedmý rámcový program by měl přispět 
k podpoře udržitelného rozvoje a ochranu 
životního prostředí.   

(24) Sedmý rámcový program a jím 
podporované projekty a technologie by 
měly přispět k podpoře udržitelného rozvoje 
a ochranu životního prostředí.   

Odůvodnění

Příslušné programy, projekty a technologie by měly být hodnoceny z hlediska jejich přínosu 
k udržitelnému rozvoji.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 25

(25) Výzkumné činnosti, jež tento rámcový (25) Výzkumné činnosti, jež tento rámcový 



PE 362.659v01-00 6/32 PA\579994CS.doc
Externí překlad

CS

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. 

program podporuje, by měly respektovat 
základní etické zásady, včetně zásad 
uvedených v Chartě základních práv 
Evropské unie a Rady Evropské konvence 
pro lidské práva a biomedicínu. 

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 29

(29) Je důležité zajistit řádnou finanční 
správu sedmého rámcového programu a jeho 
provádění způsobem co možná 
nejefektivnějším a nepraktičtějším a rovněž 
snadno přístupným všem účastníkům. Je 
nezbytné zajistit soulad s nařízením Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. 
června 2002, kterým se stanoví finanční 
nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství; a s požadavky na zjednodušení 
a lepší úpravu. 

(29) Je důležité zajistit řádnou finanční 
správu sedmého rámcového programu a jeho 
provádění způsobem co možná 
nejefektivnějším a nepraktičtějším a rovněž 
snadno přístupným všem účastníkům. 
Klíčovým znakem sedmého rámcového 
programu je významné zjednodušení 
administrativních postupů a zvýšené 
zaměření na hodnocení vědecké povahy 
výzkumných projektů. Je nezbytné zajistit 
soulad s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství; a s 
požadavky na zjednodušení a lepší úpravu.  

Odůvodnění

Důraz při hodnocení projektů by měl být kladen na jejich vědeckou podstatu, nikoliv na 
administrativní kvality.

Pozměňovací návrh 7
Článek 3

Sedmý rámcový program se provede 
prostřednictvím specifických programů. 
Tyto programy stanoví přesné cíle a 
podrobná prováděcí pravidla.  

Sedmý rámcový program se provede 
prostřednictvím specifických programů. 
Tyto programy stanoví přesné cíle a 
podrobná prováděcí pravidla.  
Administrativní postupy budou významně 
zjednodušené v porovnání s předchozími 
programy a bude posílen zřetel na 
hodnocení vědecké podstaty výzkumných 
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projektů.

Odůvodnění
Důraz při hodnocení projektů by měl být kladen na jejich vědeckou podstatu, nikoliv na 
administrativní kvality.

Pozměňovací návrh 8
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 zásad stanovených 
Chartou základních práv Evropské unie a 
Rady Evropské konvence pro lidské práva a 
biomedicínu.   

Pozměňovací návrh 9
Čl. 7 odst. 1

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

1. Nejpozději v roce 2010 provede Komise 
ve společném procesu zahrnujícím externí 
odborníky a občanskou společnost
předběžné hodnocení tohoto rámcového 
programu a jeho specifických programů 
z hlediska kvality probíhajících výzkumných 
činností a pokroku ve smyslu stanovených 
cílů.  

Odůvodnění

Občanská společnost by se měla podílet na tomto hodnocení, aby byla zajištěna
transparentnost a demokracie v rozhodnutích týkajících se výzkumu EU. 

Pozměňovací návrh 10
Příloha I, část I, „Koordinace výzkumných programů mimo Společenství“, odst. 2a (nový)

Program ERA-NET bude přispívat zejména 
ke koordinaci programů VTR týkajících se 
lidského biomonitoringu, metrologie a 
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koordinaci výzkumných programů 
regionálních environmentálních problémů 
a jevů.  

Pozměňovací návrh 11
Příloha I, část I, „Mezinárodní spolupráce“, bod 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, 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, zejména zanedbané 
choroby, rybolov a životní prostředí, a 
prováděné za finančních podmínek 
přizpůsobených jejich kapacitám. 

Pozměňovací návrh 12
Příloha I, část I, sekce „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  
přispívání k výkonu evropského 
zdravotnického sektoru včetně zvyšování 
jeho konkurenceschopnosti, při současném 
řešení globálních otázek zdraví, včetně 
vznikajících epidemií a zanedbaných 
chorob. Výzkum bude mít za cíl jak 
prevenci chorob, tak vývoj efektivních 
léčebných postupů a léků, přičemž bude 
zajišťován spravedlivý přístup k výsledkům 
veřejně financovaného výzkumu. Důraz 
bude kladen na translační výzkum 
(převádění základních objevů do klinických 
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aplikací), vývoj a validaci nových terapií, 
metod pro zlepšení zdraví a prevenci, 
diagnostické nástroje a technologie, jakož i 
udržitelné a efektivní systémy zdravotní 
péče.  

Odůvodnění

Program by měl mít za cíl zvyšování výkonu evropského zdravotnického sektoru, nikoliv jen 
zvyšování konkurenceschopnosti odvětví souvisejících se zdravím. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na veřejný zájem, jako jsou vznikající epidemie a zanedbané choroby (choroby, 
kterými trpí zejména lidé v chudých zemích a v důsledku toho spadají mimo dosah výzkumu  
lékárenského průmyslu a vývoje). Musí být dosaženo rovnováhy mezi výzkumem prevence 
chorob a vývojem účinných léčebných postupů a léků.  

Pozměňovací návrh 13
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 1 „Zdraví“, podbod, 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 a nepřenosné 
choroby související se zdravím dětí) se opírá 
o mezinárodní testy prováděné ve více 
střediscích, aby byl v krátkodobém 
horizontu dosažen požadovaný počet 
pacientů. Epidemiologický výzkum by měl 
být prováděn nikoliv jen na genomické a 
molekulární úrovni. Vyžaduje velkou 
různorodost populací a mezinárodních sítí 
k dosažení významných výzkumů. K vývoji 
nové diagnostiky a terapií pro vzácné 
choroby, stejně jako k provádění 
epidemiologického výzkumu 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 pro
základní krevní kmenové buňky. 
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Odůvodnění

Epidemiologický výzkum by neměl být prováděn pouze na genomické a molekulární úrovni, 
ale musí být doplněn societární úrovní.  

Pozměňovací návrh 14
Příloha I, část I, sekce „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-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).

Intenzivní biomedicínský výzkum v EU 
napomůže posílení konkurenceschopnosti 
evropských průmyslových odvětví 
zabývajících se zdravotnickými 
biotechnologiemi, lékařskými technologiemi 
a farmacií.  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). Financování 
výzkumu EU se soustředí na výzkum 
kmenových buněk dospělých a pupečních 
kmenových buněk a další alternativy, které 
nepoužívají embrya jako surovinu.  

Odůvodnění

Vzhledem k obtížnosti kontrolovat původ embryonálních kmenových buněk a riziku 
porušování práv žen při jejich obstarávání je navrhováno omezit financování EU na výzkum 
kmenových buněk dospělých a pupečních kmenových buněk. Na druhé straně existují také 
důkazy o rizicích, jako je tendence embryonálních kmenových buněk stát se karcinogenními 
nebo vytvořit nežádoucí tkáně po jejich transplantaci pacientovi. Tento pozměňovací návrh je 
v souladu s usnesením EP k obchodu s buňkami lidských vajíček, které bylo přijato 10. března 
2005.
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Navrhovateli není jasné, na co se odvolává text navržený k vypuštění z hlediska  financování 
na základě sedmého rámcového programu.

Pozměňovací návrh 15
Příloha I, část I, sekce „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, 
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. Zejména je potřeba řešit a 
zkoumat potřeby sub-populací včetně 
invalidů, menšinových skupin a 
znevýhodněných skupin.

Pozměňovací návrh 16
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 1 „Zdraví“, podbod „Činnosti“, podtitul 1 
„Biotechnologie, generické nástroje a technologie pro lidské zdraví“, odrážka 2

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

- Detekce, diagnóza a sledování. S důrazem 
na neinvazivní a minimálně invazivní 
přístupy a technologie, jako jsou čipy DNA 
a molekulární zobrazování a diagnostika.

Pozměňovací návrh 17
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnosti“, podtitul 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. Přednost bude 
dávána syntetické biologii používající 
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kmenové buňky dospělých. 

Pozměňovací návrh 18
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnosti“, podtitul 2 „Translační 

výzkum pro lidské zdraví“, odrážka 2

- Výzkum mozku a souvisejících chorob, 
lidského vývoje a stárnutí. Prozkoumat 
procesy zdravého stárnutí a způsob, jakým 
geny a prostředí ovlivňují mozkovou 
činnost, za normálních podmínek, jakož i při 
mozkových chorobách.

- Výzkum mozku a souvisejících chorob, 
lidského vývoje a stárnutí. Prozkoumat 
procesy zdravého vývoje a stárnutí a způsob, 
jakým geny a faktory prostředí ovlivňují 
mozkovou činnost, za normálních podmínek, 
jakož i při mozkových chorobách. 

Pozměňovací návrh 19
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnosti“, podtitul 2 „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, 
respiračních chorob, diabetu/obezity; 
vzácných chorob, zanedbaných chorob a 
jiných chronických chorob (např. 
osteoartritidy). Rozvíjet strategie zaměřené 
na pacienta, od prevence po diagnózu a 
léčbu, včetně klinického výzkumu.

Pozměňovací návrh 20
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 1 „Zdraví“ podbod „Činnosti“, podtitul 2 „Translační 

výzkum pro lidské zdraví“, odrážka 4 a (nová)

- Translační výzkum chorob způsobených 
stresovými faktory prostředí a stresovými 
faktory souvisejícími s prací (např. astma, 
alergie).

Pozměňovací návrh 21
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Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 2 „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“, podbod 
„Cíl“ 

Vybudování evropského znalostního 
biologického hospodářství1 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 hospodářství2 propojením 
vědy, průmyslu a jiných účastníků pro 
využití nových a vznikajících výzkumných 
příležitostí, které se zaměřují na sociální, 
environmentální 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. 

Pozměňovací návrh 22
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 2 „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“, podbod 

„Odůvodnění“, odst. 1

Inovace a pokrok ve znalostech o 
udržitelném řízení, produkci a využívání 
biologických zdrojů (mikroorganismů, 
rostlin, zvířat) poskytnou základ pro nové, 
udržitelné, ekologické a konkurenceschopné 
produkty pro odvětví založená na 
zemědělství, rybolovu, potravinářství, 
zdravotnictví, lesnictví a pro související 
odvětví. V souladu s evropskou strategií pro 
vědy o živé přírodě vědy a biotechnologii3 to
napomůže zvyšování konkurenceschopnosti 
evropských biotechnologických a 

Inovace a pokrok ve znalostech o 
udržitelném řízení, produkci a využívání 
biologických zdrojů (mikroorganismů, 
rostlin, zvířat) poskytnou základ pro nové, 
udržitelné, ekologické a konkurenceschopné 
produkty pro odvětví založená na 
zemědělství, rybolovu, potravinářství, 
zdravotnictví, lesnictví a pro související 
odvětví. Udržitelná výroba zdravých 
potravin a dalších výrobků, stejně jako 
evropská strategie pro vědy o živé přírodě a 
biotechnologie napomohou zvyšování 

  
1 Termín „biologické hospodářství“ zahrnuje všechna průmyslová a hospodářská odvětví, která 
produkují, řídí nebo jinak využívají biologické zdroje a související služby, dodavatelská nebo spotřebitelská 
odvětví, například zemědělství, potravinářství, rybolov, lesnictví atd.
2 Termín „biologické hospodářství“ zahrnuje všechna průmyslová a hospodářská odvětví, která 
produkují, řídí nebo jinak využívají biologické zdroje a související služby, dodavatelská nebo spotřebitelská 
odvětví, například zemědělství, potravinářství, rybolov, lesnictví atd.
3 „Vědy o živé přírodě a biotechnologie – strategie pro Evropu“ - KOM(2002) 27.
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potravinářských společností, zejména 
technicky vyspělých malých a středních 
podniků, při současném zlepšování 
sociálního zabezpečení a dobrých životních 
podmínek. Výzkum bezpečnosti 
potravinových a krmivových řetězců, chorob 
souvisejících se stravou, volby potravin 
a vlivu potravin a výživy na zdraví 
napomůže v boji s poruchami, které 
souvisejí s potravinami (např. s obezitou, 
alergiemi) a infekčními chorobami (např. 
přenosnými spongiformními 
encefalopatiemi, influenzou ptáků), 
a zároveň bude významně přispívat 
k provádění stávajících a formulování 
budoucích politik a nařízení v oblasti zdraví 
veřejnosti, zvířat a rostlin a ochrany 
spotřebitelů. 

konkurenceschopnosti evropských 
biotechnologických a potravinářských 
společností, zejména malých a středních 
podniků, při současném zlepšování 
sociálního zabezpečení a dobrých životních 
podmínek. Výzkum bezpečnosti 
potravinových a krmivových řetězců, chorob 
souvisejících se stravou, udržitelné volby 
potravin a vlivu potravin a výživy na zdraví 
napomůže v boji s poruchami, které 
souvisejí s potravinami (např. s obezitou, 
alergiemi) a infekčními chorobami (např. 
přenosnými spongiformními 
encefalopatiemi, influenzou ptáků), 
a zároveň bude významně přispívat 
k provádění stávajících a formulování 
budoucích politik a nařízení v oblasti zdraví 
veřejnosti, zvířat a rostlin a ochrany 
spotřebitelů. 

Odůvodnění

Výzkum inovací by měl být podporován ekologickým zemědělstvím a dalšími zemědělskými 
systémy s nízkými vstupy.

Pozměňovací návrh 23
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 2 „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“, podbod 

„Odůvodnění“, odst. 3

Několik evropských výzkumných platforem 
přispívá ke stanovování společných priorit 
výzkumu v oblastech, jako je genomika 
rostlin a biotechnologie, lesnictví a 
průmyslová odvětví založená na lesnictví, 
globální zdraví zvířat, chov hospodářských 
zvířat, potravinová a průmyslová 
biotechnologie. Tento výzkum bude také 
poskytovat znalostní základnu potřebnou k 
podpoře1: společné zemědělské politiky; 
otázek zemědělství a obchodu; předpisů v 
oblasti bezpečnosti potravin; standardů 
Společenství pro zdraví, tlumení chorob a 
dobré životní podmínky zvířat a reformy 
společné rybářské politiky zaměřené na 

Několik evropských výzkumných platforem 
přispívá ke stanovování společných priorit 
výzkumu v oblastech, jako je genomika 
rostlin a biotechnologie, trvalé biodiverzitě 
bez GMO v zemědělství a lesnictví, lesnictví 
a průmyslová odvětví založená na lesnictví, 
globální zdraví zvířat, chov hospodářských 
zvířat, udržitelné využívání půdy, 
potravinová a průmyslová biotechnologie. 
Tento výzkum bude také poskytovat 
znalostní základnu potřebnou k podpoře: 
společné zemědělské politiky a politiky 
lesnictví; otázek zemědělství a obchodu; 
předpisů v oblasti bezpečnosti potravin; 
standardů Společenství pro zdraví, tlumení 

  
1 O doplňujícím výzkumu souvisejícím s udržitelným řízením a ochranou přirozených zdrojů pojednává 
téma „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“.
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zajištění udržitelného rozvoje rybolovu a 
akvakultury. Předpokládá se pružná odezva 
na nové potřeby politiky, zejména s ohledem 
na nové sociální a hospodářské trendy. 

chorob a dobré životní podmínky zvířat a 
reformy společné rybářské politiky 
zaměřené na zajištění udržitelného rozvoje 
rybolovu a akvakultury. Předpokládá se 
pružná odezva na nové potřeby politiky, 
zejména s ohledem na nové sociální a 
hospodářské trendy. 

Pozměňovací návrh 24
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 2 „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“, podbod 

„Činnosti“, odrážka 1

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

• Udržitelná produkce a řízení biologických 
zdrojů z pozemního, lesního a vodního 
prostředí: Umožňování výzkumu, včetně 
technologií, které mají v názvu příponu „-
omika“, jako je genomika, proteomika, 
metabolomika, systémová biologie a 
konvergující technologie pro 
mikroorganismy, rostliny a zvířata, včetně 
zachování a udržitelného využívání jejich 
přírodní biologické rozmanitosti a 
genetických zdrojů v zemědělském podniku; 
zdokonalené plodiny a výrobní systémy, 
včetně ekologických a dalších zemědělských 
systémů s nízkými energetickými vstupy, 
chov za pomoci markerů, programů kvalitní 
výroby a sledování a hodnocení dopadů 
GMO na životní prostředí a lidi; udržitelné, 
konkurenceschopné a multifunkční 
zemědělství a lesnictví; integrovaný rozvoj  
venkova včetně hledisek účasti občanské 
společnosti na plánování a rozhodování;  
dobré životní podmínky a chov zvířat, 
živočišná výroba; zdraví rostlin; udržitelný a 
konkurenceschopný rybolov a akvakultura; 
infekční choroby zvířat, včetně zoonóz; další 
ohrožení udržitelnosti a bezpečnosti 
dodávky potravin (včetně změn klimatu a 
vyčerpání zásob ropy); bezpečné 
odstraňování a využívání živočišného 
odpadu; ochrana, řízení a využívání živých 
vodních zdrojů, vývoj nástrojů potřebných 
pro tvůrce politiky a jiné odpovědné osoby 
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v zemědělství a rozvoji venkova (krajina, 
postupy správy půdy atd.). 

Odůvodnění

Udržitelnost výroby potravin a řízení zdrojů zůstane hlavním zaměřením této činnosti.

Pozměňovací návrh 25
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 2 „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“, podbod 

„Činnosti“, odrážka 2

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

• „Od stolu k zemědělskému podniku“: 
Potraviny, zdraví a dobré životní podmínky: 
spotřebitelská; společenská, kulturní, 
průmyslová a zdravotní hlediska potravin a 
krmiv, včetně behaviorálních a kognitivních 
věd; choroby a poruchy související 
s výživou a stranou, včetně obezity a alergií; 
přínos určitých potravin a diet pro zdraví;
inovační technologie zpracování, dopravy a 
maloobchodu potravin a krmiv (včetně 
omezení balení a přepravní vzdálenosti); 
zvýšená kvalita a bezpečnost potravin, 
nápojů a krmiv, chemická i biologická;
integrita a udržitelnost (a kontrola) 
potravinového řetězce; environmentální 
dopady potravinových a krmivových řetězců 
a dopady na tyto řetězce; celková koncepce 
potravinového řetězce (včetně mořských 
plodů); sledovatelnost.

Pozměňovací návrh 26
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 2 „Potraviny, zemědělství a biotechnologie“, podbod 

„Činnosti“, odrážka 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 

• 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 udržitelných 
zemědělských systémů vycházejících z 
obnovitelných energií, biologických procesů 
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a lesnické produkty a procesy; náprava 
životního prostředí a ekologičtější 
zpracování. 

a koncepcí biologických rafinerií; 
biokatalýza; lesnictví a lesnické produkty a 
procesy; náprava životního prostředí a 
ekologičtější zpracování. 

Pozměňovací návrh 27
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 3 „Informační a komunikační technologie“, podbod 

„Odůvodnění“, odst. 2

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

Rostoucí hospodářské a společenské 
požadavky společně s pokračujícím 
začleňováním IKT a potřebou dále posouvat 
technologické hranice tvoří rozšiřující se 
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; využití 
IKT k udržitelnému rozvoji, zejména 
v řízení dopravy, v zachování energií a 
využívání přírodních zdrojů. 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.

Pozměňovací návrh 28
Příloha I, část I, sekce „Témata“ bod 4 „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové 

výrobní technologie“, podbod „Činnosti“, odrážka „Nanovědy, Nanotechnologie“ 
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Vytváření nových znalostí o jevech 
závislých na rozhraní a velikosti; řízení 
vlastností materiálů pro nové aplikace na 
nanoúrovni; integrace technologií 
na nanoúrovni; samoorganizační vlastnosti; 
nanomotory; nanostroje a nanosystémy; 
metody a nástroje pro označování a 
manipulaci v nanorozměrech; 
nanotechnologie a velmi přesné technologie 
v chemii; dopad na lidskou bezpečnost, 
zdraví a prostředí; metrologie, názvosloví a 
normy; zkoumání nových koncepcí a 
přístupů pro odvětvové aplikace, včetně 
integrace a sbližování vznikajících 
technologií. 

Vytváření nových znalostí o jevech 
závislých na rozhraní a velikosti; řízení 
vlastností materiálů pro nové aplikace na 
nanoúrovni; integrace technologií 
na nanoúrovni; samoorganizační vlastnosti; 
nanomotory; nanostroje a nanosystémy; 
metody a nástroje pro označování a 
manipulaci v nanorozměrech; 
nanotechnologie a velmi přesné technologie 
v chemii; dopad na lidskou bezpečnost, 
zdraví a prostředí; metrologie, názvosloví a 
normy, zejména co se týče spolehlivosti, 
sledovatelnosti a omezení 
nanopatentovatelnosti; zkoumání nových 
koncepcí a přístupů pro odvětvové aplikace, 
včetně integrace a sbližování vznikajících 
technologií. Financování nebude 
poskytováno pro nanotechnologický 
výzkum ve vojenském použití. 

Odůvodnění

Bezpečná manipulace, doprava, používání a vývoj nanočástic, nanomateriálů, nanozařízení a 
nanobiotechnologie by měly podléhat dodržování stávajících konvencí pro kontrolu 
potenciálně škodlivých materiálů, právních předpisů vycházejících z principu prevence. Měly 
by být stanoveny požadavky na sledovatelnost a označování, aby spotřebitelé mohli provádět 
informovaný výběr.  Musí existovat přísný regulatorní systém odpovědnosti, jestliže se 
komerčně využívaná nanočástice ukáže jako škodlivá pro lidské zdraví, životní prostředí nebo 
tradiční život a kulturu. Nano-patenty by mohly přinést molekuly a prvky, které vytvoří svět 
pod právní monopolistickou kontrolou. Musí být stanovena jasná pravidla, která takovým 
patentům zabrání.  

Pozměňovací návrh 29
Příloha I, část I, sekce „Témata“ bod 4 „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové 

výrobní technologie“, podbod „Činnosti“, odrážka „Materiály“

Vytváření nových znalostí o vysoce 
výkonných materiálech pro nové výrobky a 
procesy; materiály založené na znalostech, 
s vlastnostmi „na míru“; spolehlivější návrh 
a simulace; větší složitost; environmentální 
slučitelnost; integrace nanoúrovně, 
molekulární úrovně a mikroúrovně
v chemické technologii a odvětvích 
zpracování materiálů; nové nanomateriály, 

Vytváření nových znalostí o vysoce 
výkonných materiálech pro nové výrobky a 
procesy, stejně jako jejich oprava, 
zdokonalování a prodlužování životnosti;
materiály založené na znalostech, 
s vlastnostmi „na míru“; spolehlivější návrh 
a simulace; větší složitost; environmentální 
slučitelnost; integrace nanoúrovně, 
molekulární úrovně, mikroúrovně a 
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biomateriály a hybridní materiály, včetně 
návrhu a řízení jejich zpracování.

.

makroúrovně v chemické technologii a 
odvětvích zpracování materiálů; nové 
nanomateriály, biomateriály a hybridní 
materiály, včetně návrhu a řízení jejich 
zpracování.

Pozměňovací návrh 30
Příloha I, část I, sekce „Témata“ bod 4 „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové 

výrobní technologie“, podbod „Činnosti“, odrážka „Nová výroba“

Vytváření podmínek a aktiv pro výrobu 
založenou na znalostech, včetně budování, 
vývoje a ověřování platnosti nových vzorů, 
v reakci na vznikající potřeby průmyslu; 
vývoj generických výrobních prostředků pro 
adaptivní, propojenou výrobu založenou na 
znalostech; vývoj nových konstrukčních 
koncepcí využívajících sbližování 
technologií (např. nanotechnologie, 
biotechnologie, informační technologie a 
odpovídajících konstrukčních požadavků) 
pro další generaci výrobků a služeb 
s vysokou přidanou hodnotou a přizpůsobení 
měnícím se potřebám. 

Vytváření podmínek a aktiv pro udržitelnou 
výrobu založenou na znalostech, včetně 
budování, vývoje a ověřování platnosti 
nových vzorů, v reakci na vznikající potřeby 
průmyslu; vývoj generických výrobních 
prostředků pro adaptivní, propojenou výrobu 
založenou na znalostech; vývoj nových 
konstrukčních koncepcí využívajících 
sbližování technologií (např. 
nanotechnologie, biotechnologie, informační 
technologie a odpovídajících konstrukčních 
požadavků) pro další generaci výrobků a 
služeb s vysokou přidanou hodnotou a 
přizpůsobení měnícím se potřebám. 

Pozměňovací návrh 31

Příloha I, část I, sekce „Témata“ bod 4 „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové 
výrobní technologie“, podbod „Činnosti“, odrážka „Integrace technologií pro průmyslové 

aplikace“

Integrace nových znalostí a technologií 
týkajících se nanotechnologie, materiálů a 
výroby v odvětvových a meziodvětvových 
aplikacích, jako je zdravotnictví, 
stavebnictví, doprava, energetika, chemie, 
životní prostředí, textilní a oděvní průmysl, 
odvětví papíru a celulózy, strojírenství. 

Integrace nových znalostí a technologií, 
včetně ekologických technologií, týkajících 
se nanotechnologie, materiálů a výroby 
v odvětvových a meziodvětvových 
aplikacích, jako je zdravotnictví, 
stavebnictví, doprava, energetika, chemie, 
životní prostředí, textilní a oděvní průmysl, 
odvětví papíru a celulózy, strojírenství.

Pozměňovací návrh 32
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Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod „Energetika“, podbod „Cíl“

Transformování současného energetického 
systému založeného na fosilních palivech 
v udržitelnější systém založený na 
různorodém souboru energetických zdrojů a 
nosičů se zvýšenou energetickou účinností 
pro řešení výzev stability zásobování a 
změny klimatu, při současném zvyšování 
konkurenceschopnosti evropských 
energetických odvětví.

Transformování současného energetického 
systému založeného na fosilních palivech na 
ekonomiku nejefektivnější a nejméně 
založenou na fosilních palivech na světě do 
roku 2020; takováto udržitelná energetická 
ekonomika bude založena primárně na 
různorodém souboru obnovitelných
energetických zdrojů a nosičů se zvýšenou 
energetickou účinností a zachování energie 
pro řešení výzev stability zásobování a 
změny klimatu, při současném zvyšování 
konkurenceschopnosti evropských 
udržitelných energetických odvětví. 

Pozměňovací návrh 33
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod „Energetika“, podbod „Odůvodnění“, odst. 1

Energetické systémy čelí důležitým úkolům. 
Naléhavá potřeba vyvinout přiměřená a 
včasná řešení je odůvodněna znepokojivými 
trendy v celosvětové poptávce po energiích 
(s očekávaným růstem o 60 % v příštích 
30 letech), potřebou výrazně snížit emise 
skleníkových plynů, aby byly zmírněny 
ničivé následky změny klimatu, nepříznivým 
kolísáním cen ropy (především pro odvětví 
dopravy, které je na ropě velmi závislé) a 
geopolitickou nestabilitou v dodavatelských 
zemích. Výzkum a demonstrace jsou 
zapotřebí pro poskytnutí ekologických a 
rentabilních technologií a opatření, která 
umožní, aby EU splnila své cíle stanovené v 
rámci Kjótského protokolu i mimo něj a aby 
uskutečnila své závazky týkající se 
energetické politiky, jak je popsáno v zelené 
knize z roku 2000 o bezpečnosti zásobování 
energií. 

Energetické systémy čelí důležitým úkolům. 
Naléhavá potřeba identifikovat a vyvinout 
přiměřená a včasná řešení je odůvodněna 
znepokojivými trendy v celosvětové 
poptávce po energiích (s očekávaným 
růstem o 60 % v příštích 30 letech), 
potřebou výrazně snížit emise skleníkových 
plynů, aby byly zmírněny ničivé následky 
změny klimatu, nepříznivým kolísáním cen 
ropy (především pro odvětví dopravy, které 
je na ropě velmi závislé) a geopolitickou 
nestabilitou v dodavatelských zemích. 
Výzkum a demonstrace jsou zapotřebí pro 
poskytnutí ekologických a rentabilních 
technologií a opatření, která umožní, aby EU 
splnila své cíle stanovené v rámci Kjótského 
protokolu i mimo něj a aby uskutečnila své 
závazky týkající se energetické politiky, jak 
je popsáno v zelené knize z roku 2005 o 
energetické efektivnosti a v zelené knize 
z roku 2000 o bezpečnosti zásobování 
energií. 

Pozměňovací návrh 34
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod „Energetika“, podbod „Odůvodnění“, odst. 2
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Evropa dosáhla světového prvenství v řadě 
energetických technologií. Je průkopníkem 
v moderních technologiích v oblasti 
obnovitelných zdrojů energií, například v 
bioenergetice a větrné energetice. EU je také 
globálním konkurentem v technologiích 
výroby a distribuce elektrické energie a má 
velké výzkumné schopnosti v oblasti 
zachycování a zbavování uhlíku. Tato 
postavení však neustále ohrožuje
konkurence (zejména ze Spojených států a 
Japonska). 

Evropa dosáhla světového prvenství v řadě 
technologií výroby a účinnosti energií. Je 
průkopníkem v moderních technologiích 
v oblasti obnovitelných zdrojů energií, 
například solární energii, bioenergetice a 
větrné energetice. EU je také globálním 
konkurentem v technologiích výroby a 
distribuce elektrické energie a má velké 
výzkumné schopnosti v oblasti zachycování 
a zbavování uhlíku. Tato postavení však 
nyní stojí před hrozbou konkurence 
(zejména ze Spojených států a Japonska). 

Pozměňovací návrh 35
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod „Energetika“, podbod „Odůvodnění“, odst. 3

Radikální transformace energetických 
systémů vyžaduje nové technologie s riziky, 
která jsou příliš vysoká a jejichž přínos je 
příliš nejistý na to, aby soukromé firmy 
poskytly všechny investice potřebné pro 
výzkum, vývoj, demonstrace a zavádění. 
V mobilizování soukromých investic a 
evropského úsilí by proto měla sehrávat 
klíčovou roli veřejná podpora a zdroje by 
měly být slučovány uceleněji a účinněji, aby 
konkurovaly ekonomikám, které ve velké 
míře a důsledně investují do podobných 
technologií. V této souvislosti sehrávají 
podstatnou roli evropské technologické 
platformy tím, že koordinovaně mobilizují 
potřebné výzkumné úsilí. Níže jsou uvedeny 
činnosti pro splnění tohoto cíle. Součástí je i 
specifická činnost týkající se znalostí pro 
vytváření energetické politiky, která může 
rovněž poskytovat podporu nově 
vznikajícím politickým potřebám, například 
v souvislosti s rolí evropské energetické 
politiky ve vývoji mezinárodních činností 
v oblasti změny klimatu a nestability nebo 
narušení dodávky a ceny energie.

Radikální transformace energetického 
systému na udržitelnou inteligentní 
energetiku vyžaduje nové technologie 
s riziky, která jsou příliš vysoká a jejichž 
přínos je příliš nejistý na to, aby soukromé 
firmy poskytly všechny investice potřebné 
pro výzkum, vývoj, demonstrace a zavádění. 
V mobilizování soukromých investic a 
evropského úsilí by proto měla sehrávat 
klíčovou roli veřejná podpora a zdroje by 
měly být slučovány uceleněji a účinněji, aby 
konkurovaly ekonomikám, které ve velké 
míře a důsledně investují do podobných 
technologií. V této souvislosti sehrávají 
podstatnou roli evropské technologické 
platformy tím, že koordinovaně mobilizují 
potřebné výzkumné úsilí. Níže jsou uvedeny 
činnosti pro splnění tohoto cíle. Součástí je i 
specifická činnost týkající se znalostí pro 
vytváření energetické politiky, která může 
rovněž poskytovat podporu nově 
vznikajícím politickým potřebám, například 
v souvislosti s rolí evropské energetické 
politiky ve vývoji mezinárodních činností 
v oblasti změny klimatu a nestability nebo 
narušení dodávky a ceny energie.
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Pozměňovací návrh 36
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 5 „Energetika“, podbod „Činnosti“, nová úvodní věta a 

změna pořadí nadpisů 

Činnosti jsou uváděny v pořadí podle 
priorit a budou mít samostatné rozpočtové 
položky.

• Vodíkové a palivové články • Energetická účinnost a úspory  

• Výroba elektřiny z obnovitelných 
zdrojů 

• Výroba elektřiny z obnovitelných 
zdrojů 

• Výroba obnovitelných paliv • Výroba obnovitelných paliv 

• Obnovitelné zdroje na ohřev a 
chlazení

• Obnovitelné zdroje na ohřev a 
chlazení 

• Technologie zachycování a 
uchovávání CO2 pro výrobu 
elektřiny s nulovými emisemi

• Inteligentní energetické sítě 

• Technologie čistého spalování uhlí • Znalosti pro vytváření energetické 
politiky 

• Inteligentní energetické sítě • Vodíkové a palivové články 

• Energetická účinnost a úspory  • Technologie zachycování a 
uchovávání CO2 pro výrobu 
elektřiny s nulovými emisemi 

• Znalosti pro vytváření energetické 
politiky 

• [Technologie čistého spalování uhlí]

Odůvodnění
Priorita musí být dána technologiím, které mají za následek rychlou transformaci 
energetického systému v Evropě na sektor udržitelný a bezpečný. Aby byla zajištěna 
transparentnost, je také důležité oddělit rozpočtové položky pro různé činnosti.  

Pozměňovací návrh 37
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 5 „Energetika“, podbod „Činnosti“, odrážka „Vodíkové

a palivové články“ 

Integrovaná činnost určená k poskytnutí 
silné technologické základny pro 
konkurenceschopná průmyslová odvětví v 
EU zabývající se palivovými a vodíkovými 
články pro stacionární, přenosné a dopravní 
aplikace. Evropská technologická platforma 
pro vodíkové a palivové články této činnosti 
napomáhá navrhováním integrované 

Integrovaná činnost určená k poskytnutí 
silné technologické základny pro 
konkurenceschopná průmyslová odvětví v 
EU zabývající se palivovými a vodíkovými 
články pro stacionární, přenosné a dopravní 
aplikace vycházející z obnovitelných 
energetických zdrojů. Evropská 
technologická platforma pro vodíkové a 
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strategie výzkumu a zavádění. palivové články této činnosti napomáhá 
navrhováním integrované strategie výzkumu 
a zavádění. 

Odůvodnění

V souladu s cílem EU na vytvoření udržitelného vodíkového hospodářství do roku 2050 by se 
měl výzkum soustředit na výrobu vodíku z obnovitelných energetických zdrojů. 

Pozměňovací návrh 38
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 5 „Energetika“, podbod „Činnosti“, odrážka 

„Technologie zachycování a uchovávání CO2 pro výrobu elektřiny s nulovými emisemi“

Výrazně snižovat environmentální dopad 
používání fosilních paliv se zaměřením na 
vysoce efektivní elektrárny s téměř 
nulovými emisemi založené na 
technologiích zachycování a uchovávání 
CO2. 

Výzkum technologií zachycování a 
uchování uhlíku se bude orientovat na 
vypracování sociálních, ekonomických, 
právních a environmentálních kriterií pro 
tuto technologii včetně záruk z hlediska 
trvalosti jeho skladování po celou dobu 
životnosti. Projekty zachycování a uchování 
uhlíku budou podléhat nezávislému 
vědeckému posouzení a sledování podle 
jednotlivých lokalit, díky kterým o nich 
bude plně informována veřejnost.  

Pozměňovací návrh 39
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 5 „Energetika“, podbod „Činnosti“, odrážka 

„Technologie čistého spalování uhlí“ 

• Technologie čistého spalování uhlí vypouští se

Podstatně zlepšit efektivitu, spolehlivost a 
náklady elektráren prostřednictvím vývoje a 
demonstrace konverzních technologií 
čistého spalování uhlí. 

Odůvodnění

Uhelný průmysl je velmi dobře zavedený, s velkým obratem a tudíž plně schopný financovat 
veškerý další výzkum technologií čistého spalování uhlí.  

Pozměňovací návrh 40
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 5 „Energetika“, podbod „Činnosti“, odrážka 
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„Energetická účinnost a úspory“ 

Nové koncepce a technologie pro zvýšení 
energetické účinnosti a úspor pro budovy, 
služby a průmysl. To zahrnuje integraci 
strategií a technologií pro energetickou 
účinnost, využívání nových technologií a
technologií obnovitelných zdrojů energie a 
řízení poptávky po energii. 

Vývoj a demonstrace nových koncepcí a 
technologií pro zvýšení energetické 
účinnosti a úspor pro budovy s nízkou 
spotřebou energií, pasivní energií a plus-
energií, služby a průmysl. To zahrnuje 
integraci strategií a technologií pro 
energetickou účinnost, využívání technologií 
obnovitelných a udržitelných nových 
energií a řízení poptávky po energii. 

Pozměňovací návrh 41
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 5 „Energetika“, podbod „Činnosti“, odrážka „Znalosti 

pro vytváření energetické politiky“ 

Vývoj nástrojů, metod a modelů pro 
hodnocení hlavních hospodářských a 
sociálních otázek souvisejících 
s energetickými technologiemi pro 
poskytnutí vyčíslitelných cílů a scénářů pro 
střednědobý a dlouhodobý horizont.

Vývoj nástrojů, metod a modelů pro 
hodnocení hlavních hospodářských a 
sociálních otázek souvisejících 
s energetickými technologiemi pro 
poskytnutí vyčíslitelných cílů a scénářů pro 
střednědobý a dlouhodobý horizont; vývoj 
nástrojů politiky pro významné urychlení 
implementace nové účinnosti energetiky,  
řízení strany poptávky a koncepce a 
technologie obnovitelných energií.  

Pozměňovací návrh 42
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“, podbod 

„Odůvodnění“, odst. 2

Na úrovni EU je výzkum potřebný k plnění 
mezinárodních závazků, jako je Kjótský 
protokol, Úmluva OSN o biologické 
rozmanitosti, cíle světové vrcholné schůzky 
o udržitelném rozvoji konané v roce 2002, 
včetně iniciativy EU pro vodu, a příspěvky 
k práci mezinárodní skupiny odborníků pro 
změnu klimatu a iniciativy pro pozorování 
Země. Kromě toho vyvstávají významné 
potřeby výzkumu ze stávajících a 
vznikajících politik na úrovni EU, z 
provádění šestého akčního plánu pro 
ochranu životního prostředí a souvisejících 
tematických strategií, akčních plánů pro 

Na úrovni EU je výzkum potřebný k plnění 
mezinárodních závazků, jako je Rámcová 
úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) 
a její Kjótský protokol, Úmluva OSN o 
biologické rozmanitosti, cíle světové 
vrcholné schůzky o udržitelném rozvoji 
konané v roce 2002, včetně iniciativy EU 
pro vodu, a příspěvky k práci mezinárodní 
skupiny odborníků pro změnu klimatu a 
iniciativy pro pozorování Země. Kromě toho 
vyvstávají významné potřeby výzkumu ze 
stávajících a vznikajících politik na úrovni 
EU, z provádění šestého akčního plánu pro 
ochranu životního prostředí a souvisejících 



PA\579994CS.doc 25/32 PE 362.659v01-00
Externí překlad

CS

ekotechnologie a životní prostředí a zdraví a 
směrnic, jako je rámcová směrnice o vodě. 

tematických strategií, akčních plánů pro 
ekotechnologie a životní prostředí a zdraví, 
strategie Společenství o rtuti a směrnic, jako 
je rámcová směrnice o vodě. 

Pozměňovací návrh 43
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“, podbod 

„Odůvodnění“, odst. 3

EU potřebuje posílit své postavení na 
světových trzích s environmentálními 
technologiemi. Takové technologie 
pomáhají při zajišťování udržitelného růstu 
poskytováním ekologicky efektivních řešení 
environmentálních problémů v různých 
měřítcích a ochranou našeho kulturního 
dědictví. Environmentální požadavky jsou 
podnětem k inovaci a mohou vést ke vzniku 
obchodních příležitostí. Evropské 
technologické platformy pro dodávky vody a 
hygienu a pro udržitelnou chemii potvrzují 
potřebu akcí na úrovni EU a jejich plány 
výzkumu jsou brány v úvahu v níže 
uvedených činnostech. Jiné platformy 
(například pro výstavbu a lesnictví) se 
částečně zabývají otázkami environmentální 
technologie a jsou rovněž brány v úvahu.

EU potřebuje posílit své postavení na 
světových trzích s environmentálními 
technologiemi. Takové technologie 
přispívají k udržitelné spotřebě a pomáhají 
při zajišťování udržitelného růstu 
poskytováním ekologicky efektivních řešení 
environmentálních problémů v různých 
měřítcích a ochranou našeho kulturního 
dědictví. Environmentální požadavky jsou 
podnětem k inovaci a mohou vést ke vzniku 
obchodních příležitostí. Evropské 
technologické platformy pro dodávky vody a 
hygienu a pro udržitelnou chemii potvrzují 
potřebu akcí na úrovni EU a jejich plány 
výzkumu jsou brány v úvahu v níže 
uvedených činnostech. Jiné platformy 
(například pro výstavbu a lesnictví) se 
částečně zabývají otázkami environmentální 
technologie a jsou rovněž brány v úvahu. 

Pozměňovací návrh 44
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“, podbod 

„Odůvodnění“, odst. 3a (nový)

Sociálně ekonomická hlediska vlivu vývoje 
a zavádění environmentálních technologií 
na trh a jejich následného využívání. 
Činnosti budou pokrývat sociálně 
ekonomická hlediska politik a 
technologických vývojových trendů včetně 
výzkumu způsobu, jakým společnosti 
vyrábějí a spotřebovávají, aby tak bylo 
dosaženo udržitelných modelů spotřeby a 
výroby.
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Pozměňovací návrh 45
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“, podbod 

„Činnosti“, odrážka „Změna klimatu, znečištění a rizika“, bod 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, biomonitoring, spojitost s vnitřním 
prostředím a dopad a vznikající rizikové 
faktory; metody integrovaného posouzení 
rizik pro toxické a nebezpečné látky, včetně 
nahrazování pokusů na zvířatech; vyčíslení a 
analýza nákladů a přínosů 
environmentálních zdravotních rizik a 
ukazatele pro strategie prevence. 

Pozměňovací návrh 46
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“, podbod 

„Činnosti“, odrážka „Změna klimatu, znečištění a rizika“, bod 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, lesní požáry, sucha a 
povodně); vyvinout systémy včasného 
varování a zlepšit strategie pro prevenci a 
zmírňování.

Pozměňovací návrh 47
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“, podbod 

„Činnosti“, odrážka „Udržitelné řízení zdrojů“, bod 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 

- Ochrana a udržitelné řízení přírodních a 
umělých zdrojů: Ekosystémy, jejich 
využívání a funkce, 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; 
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městského prostředí, posuzování a 
předvídání v souvislosti s přírodními 
procesy. 

ochrana a správa lesů; udržitelná správa a 
plánování městského prostředí, posuzování a 
předvídání v souvislosti s přírodními 
procesy. 

Pozměňovací návrh 48
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 6 „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“, podbod 

„Činnosti“, odrážka „Udržitelné řízení zdrojů“, bod 2

- Vývoj mořských prostředí: Dopady 
lidských činností na mořské prostředí a jeho 
zdroje; znečištění a eutrofizace 
v regionálních mořích a pobřežních 
oblastech; hlubokomořské ekosystémy; 
posuzování trendů v biologické rozmanitosti 
moří, procesů v ekosystému a mořských 
proudů; geologie mořského dna. 

- Vývoj a řízení mořských prostředí:
Dopady lidských činností na mořské 
prostředí a jeho zdroje; znečištění a 
eutrofizace v regionálních mořích a 
pobřežních oblastech; hlubokomořské 
ekosystémy; posuzování trendů v biologické 
rozmanitosti moří, procesů v ekosystému a 
mořských proudů; geologie mořského dna. 

Pozměňovací návrh 49
Příloha I, část I, sekce „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 a 
provozního 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 
konkurenceschopnost, kterou získal 
evropský průmysl na světovém trhu. 

Pozměňovací návrh 50
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 7 „Doprava (včetně letectví)“, podbod „Odůvodnění“, 

odst. 2

Rozšíření (zvýšení rozlohy o 25 % a 
populace o 20 %) a hospodářský rozvoj EU 
představují nové výzvy pro efektivní, 
rentabilní a udržitelnou dopravu osob a 
zboží. Doprava také přímo souvisí s dalšími 
hlavními politikami, jako je obchod, 

Rozšíření (zvýšení rozlohy o 25 % a 
populace o 20 %) a hospodářský rozvoj EU 
představují nové výzvy pro efektivní, 
rentabilní a udržitelnou dopravu osob a 
zboží. Doprava také přímo souvisí s dalšími 
hlavními politikami, jako je obchod, 
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hospodářská soutěž, zaměstnanost, 
soudržnost, energetika, bezpečnost a vnitřní 
trh. Investice do VTR v dopravních 
odvětvích v EU je předpokladem pro 
zajištění technologické konkurenční výhody 
na celosvětových trzích.1 Činnosti na 
evropské úrovni budou také podněcovat 
restrukturalizaci průmyslu, včetně integrace 
dodavatelského řetězce, a zejména malých a 
středních podniků.

hospodářská soutěž, zaměstnanost,  životní 
prostředí, soudržnost, energetika, 
bezpečnost a vnitřní trh. Řízení strany 
poptávky v dopravě je zásadní v souvislosti 
s logistických plánováním a plánováním 
prostoru. Investice do VTR v dopravních 
odvětvích v EU je předpokladem pro 
zajištění technologické konkurenční výhody 
na celosvětových trzích. Činnosti na 
evropské úrovni budou také podněcovat 
restrukturalizaci průmyslu, včetně integrace 
dodavatelského řetězce, a zejména malých a 
středních podniků.

Pozměňovací návrh 51
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 7 „Doprava (včetně letectví)“, podbod „Odůvodnění“, 

odst. 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 se zvláštním 
zaměřením na vodní a 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.

  
1 Evropský letecký průmysl investuje do výzkumu 14 % svého obratu, evropský automobilní průmysl 
téměř 5 % svého obratu; a konkurenční výhoda lodního stavitelství v EU spočívá výhradně ve VTR.
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Pozměňovací návrh 52
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 7 „Doprava (včetně letectví)“, podbod „Odůvodnění“, 

odst. 4

Stejně jako velký průmyslový význam níže 
uvedených témat a činností budou 
integrovaným způsobem řešeny potřeby 
tvůrců politiky včetně hospodářských, 
sociálních a environmentálních hledisek 
dopravní politiky. Navíc bude poskytována 
podpora pro reakci na stávající, jakož i nové 
potřeby politiky, například v souvislosti s 
vývojem v námořní politice. 

Stejně jako velký průmyslový význam níže 
uvedených témat a činností budou 
integrovaným způsobem řešeny potřeby 
tvůrců politiky včetně hospodářských, 
sociálních a environmentálních hledisek 
dopravní politiky. Navíc bude poskytována 
podpora pro reakci na stávající, jakož i nové 
potřeby politiky, například v souvislosti s 
vývojem v námořní politice nebo 
uskutečňování Jednotného evropského 
nebe.  

Pozměňovací návrh 53
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 7 „Doprava (včetně letectví)“, podbod „Činnosti“, 

odrážka „Letectví a letecká doprava“, odst. 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 bezpečnosti zákazníků:
zlepšení všech bezpečnostních hledisek 
letecké dopravy; širší výběr letadel od 
letadel s širokým trupem po malá letadla. 

Odůvodnění

Financování EU pro výzkum letecké dopravy je oprávněné pouze co se týče problematiky 
bezpečnosti zákazníků.

Pozměňovací návrh 54
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 7 „Doprava (včetně letectví)“, podbod „Činnosti“, 

odrážka „Pozemní doprava“, název

• Pozemní (železniční, silniční a vodní) 
doprava

• Udržitelná pozemní (železniční, silniční a 
vodní) doprava 
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Odůvodnění

Obdobně jako v 6FPRD by název měl obsahovat slovo „udržitelná“, protože článek 6 
Smlouvy zavazuje integrovat udržitelný vývoj do sektorů jako jsou např. výzkum a doprava.  

Pozměňovací návrh 55
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 7 „Doprava (včetně letectví)“, podbod „Činnosti“, 

odrážka „Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava“, odrážka 2

- Podporování přechodu na jiný druh 
dopravy a odlehčení dopravních koridorů:
vývoj inovačních, intermodálních a 
interoperabilních regionálních a 
vnitrostátních dopravních sítí, infrastruktur a 
systémů v Evropě; internalizace nákladů; 
výměna informací mezi vozidlem/plavidlem 
a dopravní infrastrukturou; optimalizace 
kapacity infrastruktury. 

- Podporování přechodu na jiný druh 
dopravy a odlehčení dopravních koridorů:
vývoj udržitelných, inovačních, 
intermodálních a interoperabilních 
regionálních a vnitrostátních dopravních sítí, 
infrastruktur a systémů v Evropě; 
internalizace nákladů; výměna informací 
mezi vozidlem/plavidlem a dopravní 
infrastrukturou; optimalizace kapacity 
infrastruktury. 

Pozměňovací návrh 56
Příloha I, část I, sekce „Témata“, bod 7 „Doprava (včetně letectví)“, podbod „Činnosti“, 

odrážka „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 méně 
znečišťujících a bezpečnějších vozidel a 
neznečišťujících dopravních prostředků, 
nových způsobů veřejné nebo hromadné
dopravy se zaměřením na efektivnost 
celého řetězce mobility (veřejná/hromadná 
doprava, sdílení aut nebo spolujízda, chůze 
a jízda na kole), dostupnost (včetně 
invalidních lidí, dětí a starších osob) a 
racionalizace, intermodality, řízení poptávky 
soukromé dopravy, komunikační 
infrastruktury, integrovaného městského 
plánování a dopravy. 
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Odůvodnění

Je důležité, aby při zvyšování efektivnosti výzkumu městské dopravy byl brán v úvahu celý 
intermodální řetězec. Nemotorizovaná mobilita, například chůze a jízda na kole, by se měly 
stát důležitým zaměřením výzkumu dopravy.

Pozměňovací návrh 57
Příloha II, sekce „Spolupráce“, řádka 2

Potraviny, zemědělství 
a biotechnologie    

(v miliónech euro): 
2455

Potraviny, zemědělství a 
biotechnologie      

(v miliónech euro): 
2455;

až 50 % této částky bude vynaloženo na 
projekty biotechnologií.

Pozměňovací návrh 58
Příloha II, sekce „Spolupráce“, řádka 5

Energetika
(v miliónech EUR): 

2931 Energetika
(v miliónech EUR): 

2931;
nejméně 80 % této částky bude určeno na 
činnosti účinnosti energií a obnovitelné 
energie.

Pozměňovací návrh 59
Příloha II, sekce „Spolupráce“, 

Text navrhovaný Komisí
_________________________________

PŘÍLOHA II: PŘEDBĚŽNÉ ROZDĚLENÍ MEZI PROGRAMY 
Předběžné rozdělení mezi programy (v miliónech EUR):
Spolupráce * 44432

Zdraví 8317
Potraviny, zemědělství a biotechnologie 2455

Informační a komunikační technologie 12670
Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie 4832
Energetika 2931
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Životní prostředí (včetně změny klimatu) 2535
Doprava (včetně letectví)  5940
Sociálně-ekonomické a humanitní vědy  792
Bezpečnost a vesmír 3960

Pozměňovací návrh Parlamentu
_________________________________

PŘÍLOHA II: PŘEDBĚŽNÉ ROZDĚLENÍ MEZI PROGRAMY 
Předběžné rozdělení mezi programy (v miliónech EUR):
Spolupráce * 47214

Zdraví 9099
Potraviny, zemědělství a biotechnologie 2455

Informační a komunikační technologie 12670
Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie 4832
Energetika 3931
Životní prostředí (včetně změny klimatu) 3535
Doprava (včetně letectví)   5940
Sociálně-ekonomické a humanitní vědy  792
Bezpečnost a vesmír 3960

Odůvodnění

Celkový rozpočet na Spolupráci je zvýšen o 2782 miliónů EUR, což odpovídá návrhu 
navrhovatele na snížení v rozpočtu programu Euratom. Tituly Energetika a Životní prostředí 
byly zvýšeny o 1 miliardu EUR a Zdraví o 782 miliónů EUR.


