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Pozmeňujúci návrh 565
Massimiliano Salini

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a 
výmeny s členskými štátmi, podľa potreby 
s Európskym parlamentom, a s rôznymi 
zainteresovanými stranami o prioritách aj 
misiách v rámci piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj 
vhodné druhy opatrení, najmä európske 
partnerstvá.

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a 
výmeny s členskými štátmi, podľa potreby 
s Európskym parlamentom, a s rôznymi 
zainteresovanými stranami o prioritách aj 
misiách v rámci piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj 
vhodné druhy opatrení, najmä európske 
partnerstvá. Priemysel by sa mal zapájať 
do formulácie kritérií a podmienok 
výberu, vykonávania, monitorovania 
a hodnotenia európskeho partnerstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a 
výmeny s členskými štátmi, podľa potreby 
s Európskym parlamentom, a s rôznymi 
zainteresovanými stranami o prioritách aj 
misiách v rámci piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj 
vhodné druhy opatrení, najmä európske 
partnerstvá.

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a 
výmeny s členskými štátmi, podľa potreby 
s Európskym parlamentom, a s rôznymi 
zainteresovanými stranami vrátane 
súkromného sektora o prioritách aj 
misiách v rámci piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj 
vhodné druhy opatrení, najmä európske 
partnerstvá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 567
Marian-Jean Marinescu
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a 
výmeny s členskými štátmi, podľa potreby 
s Európskym parlamentom, a s rôznymi 
zainteresovanými stranami o prioritách aj 
misiách v rámci piliera Globálne výzvy a
konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj 
vhodné druhy opatrení, najmä európske 
partnerstvá.

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a 
výmeny s členskými štátmi, podľa potreby 
s Európskym parlamentom, a s rôznymi 
zainteresovanými stranami o prioritách aj 
misiách v rámci piliera 
Konkurencieschopnosť, ako aj vhodné 
druhy opatrení, najmä európske 
partnerstvá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a 
výmeny s členskými štátmi, podľa potreby
s Európskym parlamentom, a s rôznymi 
zainteresovanými stranami o prioritách aj 
misiách v rámci piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj 
vhodné druhy opatrení, najmä európske 
partnerstvá.

Bude zahŕňať otvorené a rozsiahle 
konzultácie a výmeny s členskými štátmi, s 
Európskym parlamentom a s rôznymi 
zainteresovanými stranami o prioritách aj 
misiách v rámci piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj 
vhodné druhy opatrení, najmä európske 
partnerstvá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 569
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a 
výmeny s členskými štátmi, podľa potreby

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a 
výmeny s členskými štátmi, s Európskym 
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s Európskym parlamentom, a s rôznymi 
zainteresovanými stranami o prioritách aj 
misiách v rámci piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj 
vhodné druhy opatrení, najmä európske 
partnerstvá.

parlamentom a s rôznymi 
zainteresovanými stranami o prioritách aj 
misiách v rámci piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj 
vhodné druhy opatrení, najmä európske 
partnerstvá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 570
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a 
výmeny s členskými štátmi, podľa potreby
s Európskym parlamentom, a s rôznymi 
zainteresovanými stranami o prioritách aj 
misiách v rámci piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj 
vhodné druhy opatrení, najmä európske 
partnerstvá.

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a 
výmeny s členskými štátmi, s Európskym 
parlamentom a s rôznymi 
zainteresovanými stranami o prioritách aj 
misiách v rámci piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj 
vhodné druhy opatrení, najmä európske 
partnerstvá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 571
Martina Werner

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a 
výmeny s členskými štátmi, podľa potreby
s Európskym parlamentom, a s rôznymi 
zainteresovanými stranami o prioritách aj 
misiách v rámci piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj 
vhodné druhy opatrení, najmä európske 
partnerstvá.

Bude zahŕňať rozsiahle konzultácie a 
výmeny s členskými štátmi, s Európskym 
parlamentom a s rôznymi 
zainteresovanými stranami o prioritách aj 
misiách v rámci piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj 
vhodné druhy opatrení, najmä európske 
partnerstvá.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe takýchto rozsiahlych 
konzultácií identifikuje spoločné ciele a 
oblasti činností, ako napríklad oblasti 
partnerstva (navrhovaný právny základ 
stanovuje iba nástroje a kritériá ich 
využívania) a oblasti misií.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 573
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe takýchto rozsiahlych 
konzultácií identifikuje spoločné ciele a 
oblasti činností, ako napríklad oblasti 
partnerstva (navrhovaný právny základ 
stanovuje iba nástroje a kritériá ich 
využívania) a oblasti misií.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Obsah presunutý do pozmeňujúceho návrhu k prílohe I ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 574
Patrizia Toia
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Postup strategického plánovania, ktorým 
sa zabezpečuje prijatie strategického 
plánu v oblasti výskumu a inovácií 
prostredníctvom delegovaného aktu, zvýši 
zodpovednosť a pochopenie cieľov 
programu u širšej verejnosti a umožní 
spoluzákonodarcom, všetkým 
zainteresovaným stranám a členským 
štátom, aby boli plne informovaní o 
plánovaných iniciatívach.

Or. it

Odôvodnenie

Parlament sa musí formálne zapájať do postupu prostredníctvom delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 575
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po všetkých konzultáciách Komisia 
vypracuje strategické plánovanie 
prostredníctvom delegovaného aktu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 576
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Strategické plánovanie pomôže pri 
vypracovaní a vykonávaní politiky pre 
príslušné oblasti na úrovni EÚ a doplní 
politiku a politické prístupy v členských 
štátoch. Počas procesu strategického 
plánovania sa zohľadnia politické priority 
EÚ s cieľom zvýšiť prínos výskumu a 
inovácie k realizácii politiky. Zohľadnia 
sa aj prognostické činnosti, štúdie a iné 
vedecké dôkazy, ako aj relevantné 
existujúce iniciatívy na úrovni EÚ a 
členských štátov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Obsah presunutý do pozmeňujúceho návrhu k prílohe I ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Strategické plánovanie pomôže pri 
vypracovaní a vykonávaní politiky pre 
príslušné oblasti na úrovni EÚ a doplní 
politiku a politické prístupy v členských 
štátoch. Počas procesu strategického 
plánovania sa zohľadnia politické priority 
EÚ s cieľom zvýšiť prínos výskumu a 
inovácie k realizácii politiky. Zohľadnia sa 
aj prognostické činnosti, štúdie a iné 
vedecké dôkazy, ako aj relevantné 
existujúce iniciatívy na úrovni EÚ a 
členských štátov.

Strategické plánovanie pomôže pri 
vypracovaní a vykonávaní politiky pre 
príslušné oblasti na úrovni EÚ a doplní 
politiku a politické prístupy v členských 
štátoch. Počas procesu strategického 
plánovania sa zohľadnia politické priority 
EÚ a pokračujúce činnosti skupín 
zainteresovaných strán na realizáciu 
týchto priorít s cieľom zvýšiť prínos 
výskumu a inovácie k realizácii politiky. 
Zohľadnia sa aj prognostické činnosti, 
štúdie súkromného aj verejného sektora a 
iné vedecké dôkazy, ako aj relevantné 
existujúce iniciatívy na úrovni EÚ a 
členských štátov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 578
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Strategické plánovanie pomôže pri 
vypracovaní a vykonávaní politiky pre 
príslušné oblasti na úrovni EÚ a doplní 
politiku a politické prístupy v členských 
štátoch. Počas procesu strategického 
plánovania sa zohľadnia politické priority 
EÚ s cieľom zvýšiť prínos výskumu a 
inovácie k realizácii politiky. Zohľadnia sa 
aj prognostické činnosti, štúdie a iné 
vedecké dôkazy, ako aj relevantné 
existujúce iniciatívy na úrovni EÚ a 
členských štátov.

Strategické plánovanie pomôže pri 
vypracovaní a vykonávaní politiky pre 
príslušné oblasti na úrovni EÚ a doplní 
politiku a politické prístupy v členských 
štátoch. Počas procesu strategického 
plánovania sa zohľadnia politické priority 
EÚ vrátane cieľov OSN v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja s cieľom zvýšiť 
prínos výskumu a inovácie k realizácii 
politiky. Zohľadnia sa aj prognostické 
činnosti, štúdie a iné vedecké dôkazy, ako 
aj relevantné existujúce iniciatívy na 
úrovni EÚ a členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Strategické plánovanie pomôže pri 
vypracovaní a vykonávaní politiky pre 
príslušné oblasti na úrovni EÚ a doplní 
politiku a politické prístupy v členských 
štátoch. Počas procesu strategického 
plánovania sa zohľadnia politické priority 
EÚ s cieľom zvýšiť prínos výskumu a 
inovácie k realizácii politiky. Zohľadnia sa 
aj prognostické činnosti, štúdie a iné 
vedecké dôkazy, ako aj relevantné 
existujúce iniciatívy na úrovni EÚ a 
členských štátov.

Strategické plánovanie pomôže pri 
vypracovaní a vykonávaní politiky pre 
príslušné oblasti na úrovni EÚ a doplní 
politiku a politické prístupy v členských 
štátoch. Počas procesu strategického 
plánovania sa zohľadnia politické priority 
EÚ vrátane cieľov OSN v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja s cieľom zvýšiť 
prínos výskumu a inovácie k realizácii 
politiky. Zohľadnia sa aj prognostické 
činnosti, štúdie a iné vedecké dôkazy, ako 
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aj relevantné existujúce iniciatívy na 
úrovni EÚ a členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Strategické plánovanie pomôže pri 
vypracovaní a vykonávaní politiky pre 
príslušné oblasti na úrovni EÚ a doplní 
politiku a politické prístupy v členských 
štátoch. Počas procesu strategického 
plánovania sa zohľadnia politické priority 
EÚ s cieľom zvýšiť prínos výskumu a 
inovácie k realizácii politiky. Zohľadnia sa 
aj prognostické činnosti, štúdie a iné 
vedecké dôkazy, ako aj relevantné 
existujúce iniciatívy na úrovni EÚ a 
členských štátov.

Strategické plánovanie pomôže pri 
vypracovaní a vykonávaní programu pre 
príslušné oblasti na úrovni EÚ a tiež na 
úrovni členských štátov a pridružených 
krajín. Počas procesu strategického 
plánovania sa zohľadnia príslušné 
politické priority EÚ s cieľom zvýšiť 
prínos výskumu a inovácie k realizácii 
týchto politík. Zohľadnia sa prognostické 
činnosti, štúdie a iné vedecké dôkazy, ako 
aj relevantné existujúce iniciatívy na 
úrovni EÚ a členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 581
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Strategické plánovanie podporí synergie 
medzi Európskym horizontom a inými 
programami Únie vrátane programu 
Euratomu, takže sa stane referenčným 
bodom pre výskum a inováciu vo všetkých 
súvisiacich programoch v rámci rozpočtu 
EÚ a nástrojov, ktoré neslúžia na 
financovanie. Podporí sa tým aj rýchlejšie 

vypúšťa sa
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šírenie a využívanie výsledkov výskumu a 
inovácie a zabráni sa duplicite a 
prekrývaniu medzi možnosťami 
financovania. Vytvorí sa rámec na 
prepojenie priamych výskumných 
opatrení Spoločného výskumného centra 
a iných opatrení podporovaných v rámci 
programu vrátane využívania výsledkov 
na podporu politiky.

Or. en

Odôvodnenie

Obsah presunutý do pozmeňujúceho návrhu k prílohe I ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Strategické plánovanie podporí synergie 
medzi Európskym horizontom a inými 
programami Únie vrátane programu 
Euratomu, takže sa stane referenčným 
bodom pre výskum a inováciu vo všetkých 
súvisiacich programoch v rámci rozpočtu 
EÚ a nástrojov, ktoré neslúžia na 
financovanie. Podporí sa tým aj rýchlejšie 
šírenie a využívanie výsledkov výskumu a 
inovácie a zabráni sa duplicite a 
prekrývaniu medzi možnosťami 
financovania. Vytvorí sa rámec na 
prepojenie priamych výskumných opatrení 
Spoločného výskumného centra a iných 
opatrení podporovaných v rámci programu 
vrátane využívania výsledkov na podporu 
politiky.

Strategické plánovanie podporí synergie 
medzi Európskym horizontom a inými 
programami Únie vrátane programu 
Euratomu, takže sa stane referenčným 
bodom pre výskum a inováciu vo všetkých 
súvisiacich programoch v rámci rozpočtu 
EÚ a nástrojov, ktoré neslúžia na 
financovanie. Podporí sa tým aj rýchlejšie 
šírenie a využívanie výsledkov výskumu 
a inovácie, zmierni sa roztrieštenosť 
činností a zabráni sa duplicite a 
prekrývaniu medzi možnosťami 
financovania. Vytvorí sa rámec na 
prepojenie priamych výskumných opatrení 
Spoločného výskumného centra a iných 
opatrení podporovaných v rámci programu 
vrátane využívania výsledkov a údajov na 
podporu politiky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 583
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Strategické plánovanie podporí synergie 
medzi Európskym horizontom a inými 
programami Únie vrátane programu 
Euratomu, takže sa stane referenčným 
bodom pre výskum a inováciu vo všetkých 
súvisiacich programoch v rámci rozpočtu 
EÚ a nástrojov, ktoré neslúžia na 
financovanie. Podporí sa tým aj rýchlejšie 
šírenie a využívanie výsledkov výskumu a 
inovácie a zabráni sa duplicite a 
prekrývaniu medzi možnosťami 
financovania. Vytvorí sa rámec na 
prepojenie priamych výskumných opatrení 
Spoločného výskumného centra a iných 
opatrení podporovaných v rámci programu 
vrátane využívania výsledkov na podporu 
politiky.

Strategické plánovanie podporí synergie 
medzi Európskym horizontom a inými 
programami Únie vrátane programu 
Euratomu, takže sa stane referenčným 
bodom pre výskum (aplikovaný aj 
základný) a inováciu vo všetkých 
súvisiacich programoch v rámci rozpočtu 
EÚ a nástrojov, ktoré neslúžia na 
financovanie. Podporí sa tým aj rýchlejšie 
šírenie a využívanie výsledkov výskumu a 
inovácie a zabráni sa duplicite a 
prekrývaniu medzi možnosťami 
financovania. Vytvorí sa rámec na 
prepojenie priamych výskumných opatrení 
Spoločného výskumného centra a iných 
opatrení podporovaných v rámci programu 
vrátane využívania výsledkov na podporu 
politiky.

Or. it

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh 20.

Pozmeňujúci návrh 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V strategickom pláne sa stanoví viacročná 
stratégia realizácie obsahu v pracovnom 
programe (v zmysle článku 11) pri 
zachovaní dostatočnej flexibility na rýchlu 
reakciu v prípade nečakaných príležitostí a 
kríz. Keďže Európsky horizont je 
sedemročným programom, hospodársky, 

V strategickom pláne sa stanoví viacročná 
stratégia orientácie obsahu v pracovnom 
programe (v zmysle článku 11) pri 
zachovaní dostatočnej flexibility na 
prispôsobenie rýchleho vývoja výskumu, 
inovácií a technológií, rýchlu reakciu v 
prípade nových a vnikajúcich výziev, 
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spoločenský a politický kontext, v ktorom 
bude prebiehať, sa môže počas jeho trvania 
výrazne zmeniť. Musí byť schopný 
prispôsobiť sa týmto zmenám. Bude preto 
existovať možnosť zaradiť podporu 
činností, ktoré presahujú rámec opisu 
uvedeného nižšie, ak to bude náležite 
odôvodnené potrebou riešiť zásadné zmeny 
alebo nepredvídané udalosti, potrebami 
politiky alebo krízovými situáciami (v 
reakcii na závažné ohrozenie zdravia 
vyplývajúce napríklad z epidémií).

nečakaných príležitostí a kríz. Keďže 
Európsky horizont je sedemročným 
programom, hospodársky, spoločenský a 
politický kontext, v ktorom bude 
prebiehať, sa môže počas jeho trvania 
výrazne zmeniť. Musí byť schopný 
prispôsobiť sa týmto zmenám. Bude preto 
existovať možnosť zaradiť podporu 
činností, ktoré presahujú rámec opisu 
uvedeného nižšie, ak to bude náležite 
odôvodnené potrebou riešiť zásadné zmeny 
alebo nepredvídané udalosti, potrebami 
politiky alebo krízovými situáciami 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 585
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri vykonávaní Európskeho horizontu sa 
bude osobitná pozornosť venovať tomu, 
aby sa uplatňoval vyvážený prístup k 
výskumu a inovácii, ktorý sa neobmedzuje 
iba na vývoj nových výrobkov, procesov a 
služieb na základe prelomových poznatkov 
a objavov v oblasti vedy a techniky, ale 
zahŕňa aj novátorské využívanie 
existujúcich technológií, neustále 
zlepšovanie a inováciu mimo 
technologickej oblasti a sociálnu inováciu. 
Uplatňovaním systematického, 
interdisciplinárneho a medziodvetvového 
prístupu k inovácii sa zaistí prekonanie 
všetkých problémov a zároveň vznik 
nových konkurencieschopných podnikov a 
odvetví, posilnenie hospodárskej súťaže, 
stimulácia súkromných investícií a 
zachovanie rovnakých podmienok na 
vnútornom trhu.

Pri vykonávaní Európskeho horizontu sa 
bude osobitná pozornosť venovať tomu, 
aby sa uplatňoval vyvážený prístup k 
výskumu a inovácii, ktorý sa neobmedzuje 
iba na vývoj nových výrobkov, procesov a 
služieb na základe prelomových poznatkov 
a objavov v oblasti vedy a techniky, ale 
zahŕňa aj novátorské využívanie 
existujúcich technológií, neustále 
zlepšovanie a inováciu mimo 
technologickej oblasti a sociálnu inováciu. 
Uplatňovaním systematického, 
interdisciplinárneho a medziodvetvového 
a prierezového politického prístupu 
k výskumu a inovácii sa zaistí prekonanie 
všetkých problémov, vytváranie nových 
poznatkov a podľa možnosti vznik nových 
konkurencieschopných a udržateľných 
podnikov a odvetví, sociálnych 
a vedeckých inovácií, rozvoj hospodárskej 
súťaže, stimulácia súkromných investícií a 
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zachovanie rovnakých podmienok na 
vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 586
Anneleen Van Bossuyt

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri vykonávaní Európskeho horizontu sa 
bude osobitná pozornosť venovať tomu, 
aby sa uplatňoval vyvážený prístup k 
výskumu a inovácii, ktorý sa neobmedzuje 
iba na vývoj nových výrobkov, procesov a 
služieb na základe prelomových poznatkov 
a objavov v oblasti vedy a techniky, ale 
zahŕňa aj novátorské využívanie 
existujúcich technológií, neustále 
zlepšovanie a inováciu mimo 
technologickej oblasti a sociálnu inováciu. 
Uplatňovaním systematického, 
interdisciplinárneho a medziodvetvového 
prístupu k inovácii sa zaistí prekonanie 
všetkých problémov a zároveň vznik 
nových konkurencieschopných podnikov a 
odvetví, posilnenie hospodárskej súťaže, 
stimulácia súkromných investícií a 
zachovanie rovnakých podmienok na 
vnútornom trhu.

Pri vykonávaní Európskeho horizontu sa 
bude osobitná pozornosť venovať tomu, 
aby sa uplatňoval vyvážený prístup k 
výskumu a inovácii, vo všetkých fázach 
vývoja, ktorý sa neobmedzuje iba na 
podporu rozvoja hraničného výskumu či
vývoj nových výrobkov, procesov a služieb 
na základe prelomových poznatkov a 
objavov v oblasti vedy a techniky, ale 
zahŕňa aj novátorské využívanie 
existujúcich technológií, neustále 
zlepšovanie a inováciu mimo 
technologickej oblasti a sociálnu inováciu. 
Uplatňovaním systematického, 
interdisciplinárneho a medziodvetvového 
a prierezového politického prístupu 
k výskumnej inovácii sa zaistí prekonanie 
všetkých problémov a zároveň vznik 
nových konkurencieschopných podnikov a 
odvetví, posilnenie hospodárskej súťaže, 
stimulácia súkromných investícií a 
zachovanie rovnakých podmienok na 
vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri vykonávaní Európskeho horizontu sa 
bude osobitná pozornosť venovať tomu, 
aby sa uplatňoval vyvážený prístup k 
výskumu a inovácii, ktorý sa neobmedzuje 
iba na vývoj nových výrobkov, procesov a 
služieb na základe prelomových poznatkov 
a objavov v oblasti vedy a techniky, ale 
zahŕňa aj novátorské využívanie 
existujúcich technológií, neustále 
zlepšovanie a inováciu mimo 
technologickej oblasti a sociálnu inováciu. 
Uplatňovaním systematického, 
interdisciplinárneho a medziodvetvového 
prístupu k inovácii sa zaistí prekonanie 
všetkých problémov a zároveň vznik 
nových konkurencieschopných podnikov a 
odvetví, posilnenie hospodárskej súťaže, 
stimulácia súkromných investícií a 
zachovanie rovnakých podmienok na 
vnútornom trhu.

Pri vykonávaní Európskeho horizontu sa 
bude osobitná pozornosť venovať tomu, 
aby sa uplatňoval vyvážený prístup k 
výskumu a inovácii, ktorý sa neobmedzuje 
iba na vývoj nových výrobkov, procesov a 
služieb na základe prelomových poznatkov 
a objavov v oblasti vedy a techniky, ale 
zahŕňa aj novátorské využívanie 
existujúcich technológií, neustále 
zlepšovanie a inováciu mimo 
technologickej oblasti a sociálnu inováciu, 
dizajn a tvorivosť. Uplatňovaním 
systematického, interdisciplinárneho 
a prierezového medziodvetvového prístupu 
k výskumnej inovácii sa zaistí prekonanie 
všetkých problémov a zároveň vznik 
nových konkurencieschopných podnikov a 
odvetví, posilnenie hospodárskej súťaže, 
stimulácia súkromných investícií a 
zachovanie rovnakých podmienok na 
vnútornom trhu.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 588
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Systematickým, interdisciplinárnym, 
medziodvetvovým a prierezovým 
politickým prístupom v rámci výskumných 
inovácií a voči nim sa zaistí riešenie výziev 
a tvorba nových poznatkov. Zároveň 
podľa možnosti budú vznikať nové 
konkurencieschopné podniky a odvetvia, 
rozvíjať sa hospodárska súťaž, oživia sa 
súkromné investície a zachovajú sa 
rovnaké podmienky na vnútornom trhu.

Or. it
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Odôvodnenie

Interdisciplinárnym prístupom sa zaistí pluralita názorov, ktorá je pre inovácie potrebná.

Pozmeňujúci návrh 589
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri pilieroch Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu a 
Otvorené inovácie sa výskum a inovácia 
doplnia o činnosti zamerané na koncového 
používateľa a trh, ako napríklad 
demonštrácie, pilotné projekty alebo 
overovanie koncepcie, ale s výnimkou 
komerčných činností nad rámec fázy 
výskumu a inovácie. Patrí sem aj podpora 
činností na strane dopytu s cieľom pomôcť 
urýchliť zavedenie a šírenie veľkého počtu 
inovácií. Dôraz sa bude klásť na 
nenormatívne výzvy na predkladanie 
návrhov.

Pri pilieroch Globálne spoločenské výzvy 
a hospodárstvo s čistými nulovými 
emisiami skleníkových plynov a Inovačná 
Európa sa výskum a inovácia doplnia o 
činnosti zamerané na koncového 
používateľa a trh, ako napríklad 
demonštrácie, pilotné projekty alebo 
overovanie koncepcie, ale s výnimkou 
komerčných činností nad rámec fázy 
výskumu a inovácie. Patrí sem aj podpora 
činností na strane dopytu s cieľom pomôcť 
urýchliť zavedenie a šírenie veľkého počtu 
inovácií. Dôraz sa bude klásť na 
nenormatívne výzvy na predkladanie 
návrhov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri pilieroch Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu a 
Otvorené inovácie sa výskum a inovácia 
doplnia o činnosti zamerané na koncového 
používateľa a trh, ako napríklad 
demonštrácie, pilotné projekty alebo 

Pri pilieroch Spoločenské výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu a 
Otvorené inovácie sa výskum a inovácia 
doplnia o činnosti zamerané na koncového 
používateľa a trh, ako napríklad 
demonštrácie, pilotné projekty alebo 
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overovanie koncepcie, ale s výnimkou 
komerčných činností nad rámec fázy 
výskumu a inovácie. Patrí sem aj podpora 
činností na strane dopytu s cieľom pomôcť 
urýchliť zavedenie a šírenie veľkého počtu 
inovácií. Dôraz sa bude klásť na 
nenormatívne výzvy na predkladanie 
návrhov.

overovanie koncepcie, ale s výnimkou 
komerčných činností nad rámec fázy 
výskumu a inovácie. Patrí sem aj podpora 
činností na strane dopytu s cieľom pomôcť 
urýchliť zavedenie a šírenie veľkého počtu 
inovácií. Dôraz sa bude klásť na 
nenormatívne výzvy na predkladanie 
návrhov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 591
Marian-Jean Marinescu

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri pilieroch Globálne výzvy a
konkurencieschopnosť priemyslu a 
Otvorené inovácie sa výskum a inovácia 
doplnia o činnosti zamerané na koncového 
používateľa a trh, ako napríklad 
demonštrácie, pilotné projekty alebo 
overovanie koncepcie, ale s výnimkou 
komerčných činností nad rámec fázy 
výskumu a inovácie. Patrí sem aj podpora 
činností na strane dopytu s cieľom pomôcť 
urýchliť zavedenie a šírenie veľkého počtu 
inovácií. Dôraz sa bude klásť na 
nenormatívne výzvy na predkladanie 
návrhov.

Pri pilieroch Konkurencieschopnosť a 
Otvorené inovácie sa výskum a inovácia 
doplnia o činnosti zamerané na koncového 
používateľa a trh, ako napríklad 
demonštrácie, pilotné projekty alebo 
overovanie koncepcie, ale s výnimkou 
komerčných činností nad rámec fázy 
výskumu a inovácie. Patrí sem aj podpora 
činností na strane dopytu s cieľom pomôcť 
urýchliť zavedenie a šírenie veľkého počtu 
inovácií. Dôraz sa bude klásť na 
nenormatívne výzvy na predkladanie 
návrhov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 592
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Podľa piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu a na 
základe skúseností z programu Horizont 
2020 budú spoločenské a humanitné vedy 
plne integrované do všetkých klastrov 
vrátane osobitných a cielených činností. 
Podobne aj činnosti zahŕňajúce morský a 
námorný výskum a inovácie sa budú 
vykonávať strategicky a integrovane, v 
súlade s integrovanou námornou 
politikou EÚ, spoločnou rybárskou 
politikou a medzinárodnými záväzkami.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Obsah presunutý do pozmeňujúceho návrhu k prílohe I ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podľa piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu a na 
základe skúseností z programu Horizont 
2020 budú spoločenské a humanitné vedy 
plne integrované do všetkých klastrov 
vrátane osobitných a cielených činností. 
Podobne aj činnosti zahŕňajúce morský a 
námorný výskum a inovácie sa budú 
vykonávať strategicky a integrovane, v 
súlade s integrovanou námornou politikou 
EÚ, spoločnou rybárskou politikou a 
medzinárodnými záväzkami.

Podľa piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu a na 
základe skúseností z programu Horizont 
2020 budú spoločenské a humanitné vedy 
plne integrované do všetkých klastrov 
vrátane osobitných oblastí intervencií a 
cielených činností. Podobne aj činnosti 
zahŕňajúce morský a námorný výskum a 
inovácie sa budú vykonávať strategicky a 
integrovane, v súlade s integrovanou 
námornou politikou EÚ, spoločnou 
rybárskou politikou a medzinárodnými 
záväzkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podľa piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu a na 
základe skúseností z programu Horizont 
2020 budú spoločenské a humanitné vedy 
plne integrované do všetkých klastrov 
vrátane osobitných a cielených činností. 
Podobne aj činnosti zahŕňajúce morský a 
námorný výskum a inovácie sa budú 
vykonávať strategicky a integrovane, v 
súlade s integrovanou námornou politikou 
EÚ, spoločnou rybárskou politikou a 
medzinárodnými záväzkami.

Podľa piliera Spoločenské výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu a na 
základe skúseností z programu Horizont 
2020 budú spoločenské a humanitné vedy 
a ich návrh plne integrované do všetkých 
klastrov vrátane osobitných a cielených 
činností. Podobne aj činnosti zahŕňajúce 
morský a námorný výskum a inovácie sa
budú vykonávať strategicky a integrovane, 
v súlade s integrovanou námornou 
politikou EÚ, spoločnou rybárskou 
politikou a medzinárodnými záväzkami.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podľa piliera Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu a na 
základe skúseností z programu Horizont 
2020 budú spoločenské a humanitné vedy 
plne integrované do všetkých klastrov 
vrátane osobitných a cielených činností. 
Podobne aj činnosti zahŕňajúce morský a 
námorný výskum a inovácie sa budú 
vykonávať strategicky a integrovane, v 
súlade s integrovanou námornou politikou 
EÚ, spoločnou rybárskou politikou a 
medzinárodnými záväzkami.

Podľa piliera Spoločenské výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu a na 
základe skúseností z programu Horizont 
2020 budú spoločenské a humanitné vedy 
plne integrované do všetkých klastrov 
vrátane osobitných a cielených činností. 
Podobne aj činnosti zahŕňajúce morský a 
námorný výskum a inovácie sa budú 
vykonávať strategicky a integrovane, v 
súlade s integrovanou námornou politikou 
EÚ, spoločnou rybárskou politikou a 
medzinárodnými záväzkami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 596
Marian-Jean Marinescu

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podľa piliera Globálne výzvy a
konkurencieschopnosť priemyslu a na 
základe skúseností z programu Horizont 
2020 budú spoločenské a humanitné vedy 
plne integrované do všetkých klastrov 
vrátane osobitných a cielených činností. 
Podobne aj činnosti zahŕňajúce morský a 
námorný výskum a inovácie sa budú 
vykonávať strategicky a integrovane, v 
súlade s integrovanou námornou politikou 
EÚ, spoločnou rybárskou politikou a 
medzinárodnými záväzkami.

Podľa piliera Konkurencieschopnosť a na 
základe skúseností z programu Horizont 
2020 budú spoločenské a humanitné vedy 
plne integrované do všetkých klastrov 
vrátane osobitných a cielených činností. 
Podobne aj činnosti zahŕňajúce morský a 
námorný výskum a inovácie sa budú 
vykonávať strategicky a integrovane, v 
súlade s integrovanou námornou politikou 
EÚ, spoločnou rybárskou politikou a 
medzinárodnými záväzkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 597
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci tohto programu sa budú naďalej 
podporovať hlavné iniciatívy FET, ktoré 
sa podporovali v rámci programu 
Horizont 2020. Keďže sa do veľkej miery 
zhodujú s misiami, prípadné ďalšie 
hlavné iniciatívy FET sa v tomto 
rámcovom programe budú podporovať 
ako misie zamerané na budúce a 
vznikajúce technológie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Obsah presunutý do pozmeňujúceho návrhu k prílohe I ods. 1.
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Pozmeňujúci návrh 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci tohto programu sa budú naďalej 
podporovať hlavné iniciatívy FET, ktoré sa 
podporovali v rámci programu Horizont 
2020. Keďže sa do veľkej miery zhodujú s 
misiami, prípadné ďalšie hlavné iniciatívy 
FET sa v tomto rámcovom programe budú 
podporovať ako misie zamerané na budúce 
a vznikajúce technológie.

V rámci tohto programu sa budú naďalej 
podporovať tie hlavné iniciatívy FET, ktoré 
sa podporovali v rámci programu Horizont 
2020, ktoré sa preukázali ako prínosné 
pre Úniu, poskytovali jasnú pridanú 
hodnotu EÚ, výrazne prispievali ku 
globálnej konkurencieschopnosti EÚ, 
posilňovali znalostnú základňu EÚ 
a prispievali k vyššiemu blahu občanov 
EÚ. Keďže sa do veľkej miery zhodujú s 
misiami, prípadné ďalšie hlavné iniciatívy 
FET sa v tomto rámcovom programe budú 
podporovať ako misie zamerané na budúce 
a vznikajúce technológie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 599
Barbara Kappel

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci tohto programu sa budú naďalej 
podporovať hlavné iniciatívy FET, ktoré sa 
podporovali v rámci programu Horizont 
2020. Keďže sa do veľkej miery zhodujú s 
misiami, prípadné ďalšie hlavné iniciatívy 
FET sa v tomto rámcovom programe budú
podporovať ako misie zamerané na budúce 
a vznikajúce technológie.

V rámci tohto programu sa budú naďalej 
podporovať hlavné iniciatívy FET, ktoré sa 
podporovali v rámci programu Horizont 
2020. Keďže sa do veľkej miery zhodujú s 
misiami, prípadné ďalšie hlavné iniciatívy 
FET sa v tomto rámcovom programe môžu 
podporovať ako misie zamerané na budúce 
a vznikajúce technológie.

Or. en
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Odôvodnenie

Hlavné iniciatívy FET sú skutočne podobné koncepcii misií, ale existujúce hlavné iniciatívy 
FET nemožno všetky automaticky označiť za misie.

Pozmeňujúci návrh 600
Nadine Morano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dialógy o spolupráci v oblasti vedy a 
techniky s medzinárodnými partnermi EÚ 
a politické dialógy s hlavnými svetovými 
regiónmi významne prispejú k 
systematickej identifikácii príležitostí na 
spoluprácu, ktoré v kombinácii s 
rozlišovaním podľa krajiny/regiónu 
podporia stanovenie priorít.

Dialógy o spolupráci v oblasti vedy a 
techniky s medzinárodnými partnermi EÚ 
a politické dialógy s hlavnými svetovými 
regiónmi významne prispejú k 
systematickej identifikácii príležitostí na 
spoluprácu, ktoré v kombinácii s 
rozlišovaním podľa krajiny/regiónu 
podporia stanovenie priorít. Tieto dialógy 
budú podporené vhodnými konzultáciami 
s členskými štátmi, ako aj s verejnými 
a súkromnými partnermi v oblasti 
výskumu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 601
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dialógy o spolupráci v oblasti vedy a 
techniky s medzinárodnými partnermi EÚ 
a politické dialógy s hlavnými svetovými 
regiónmi významne prispejú k 
systematickej identifikácii príležitostí na 
spoluprácu, ktoré v kombinácii s 
rozlišovaním podľa krajiny/regiónu 
podporia stanovenie priorít.

Spolupráca v oblasti vedy a techniky s 
medzinárodnými partnermi EÚ a politické 
dialógy s hlavnými svetovými regiónmi 
významne prispejú k systematickej 
identifikácii príležitostí na spoluprácu, 
ktoré v kombinácii s rozlišovaním podľa 
krajiny/regiónu podporia stanovenie 
priorít.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 602
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zatiaľ čo Európsky inovačný a 
technologický inštitút (EIT) možno vďaka 
zameraniu na inovačné ekosystémy 
prirodzenie spadá pod pilier Otvorené 
inovácie Európskeho horizontu, 
plánovanie znalostných a inovačných 
spoločenstiev EIT sa cez proces 
strategického plánovania zosúladí s 
pilierom Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Obsah presunutý do pozmeňujúceho návrhu k prílohe I ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 603
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zatiaľ čo Európsky inovačný a 
technologický inštitút (EIT) možno vďaka 
zameraniu na inovačné ekosystémy 
prirodzenie spadá pod pilier Otvorené 
inovácie Európskeho horizontu, plánovanie 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
EIT sa cez proces strategického plánovania 

Zatiaľ čo Európsky inovačný a 
technologický inštitút (EIT) možno vďaka 
zameraniu na inovačné ekosystémy 
prirodzenie spadá pod pilier Otvorené 
inovácie Európskeho horizontu, plánovanie 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
EIT sa cez proces strategického plánovania 
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zosúladí s pilierom Globálne výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu.

zosúladí s pilierom Spoločenské výzvy a 
konkurencieschopnosť priemyslu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 604
Marian-Jean Marinescu

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z programu Európsky horizont sa bude 
cielene podporovať otvorený prístup k 
vedeckým publikáciám, zdrojom 
poznatkov a iným zdrojom údajov. Budú sa 
podporovať činnosti šírenia poznatkov, aj v 
spolupráci s inými programami EÚ, 
vrátane zoskupovania a prezentácie 
výsledkov a údajov v jazykoch a formátoch 
pre cieľové skupiny a siete pre občanov, 
priemysel, verejné správy, akademickú 
obec, organizácie občianskej spoločnosti a 
tvorcov politík. Program Európsky 
horizont môže na tento účel využívať 
pokročilé technológie a spravodajské 
nástroje.

Z programu Európsky horizont sa bude 
cielene podporovať otvorený prístup k 
vedeckým publikáciám, zdrojom 
poznatkov a iným zdrojom údajov. Budú sa 
podporovať činnosti šírenia poznatkov, aj v 
spolupráci s inými programami EÚ, 
vrátane zoskupovania a prezentácie 
výsledkov a údajov v jazykoch a formátoch 
pre cieľové skupiny a siete pre občanov, 
priemysel, verejné správy, akademickú 
obec, organizácie občianskej spoločnosti a 
tvorcov politík. Program Európsky 
horizont môže na tento účel využívať 
pokročilé technológie a spravodajské 
nástroje.
Komisia vytvorí nástroj, ktorým sa 
v reálnom čase zverejní vykonávanie 
programu vrátane údajov o účastníkoch, 
sumách financovania, výsledkoch a prijatí 
na trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 605
David Borrelli

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Zabezpečí sa primeraná podpora 
mechanizmov na zviditeľnenie programu 
medzi potenciálnymi žiadateľmi (napr. 
národné kontaktné miesta).

Zabezpečí sa primeraná podpora 
mechanizmov na zviditeľnenie programu 
medzi potenciálnymi žiadateľmi. Komisia 
vytvorí systém národných kontaktných 
miest, ktoré sú nevyhnutným prvkom 
vykonávania programu Európsky 
horizont, pričom využije skúsenosti 
z predchádzajúcich rámcových programov 
tak, aby sa zaistilo, že program bude 
známy a bezprostredne dostupný pre 
všetkých potenciálnych žiadateľov bez 
ohľadu na odvetvie alebo odbor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 606
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vypracuje komplexné opatrenia na 
využívanie výsledkov a poznatkov 
získaných v rámci programu Európsky 
horizont. Zintenzívni sa tak ich využívanie, 
ktoré povedie k prijatiu na trhu a posilní 
účinok programu.

Komisia vypracuje komplexné opatrenia na 
využívanie výsledkov a poznatkov 
získaných v rámci programu Európsky 
horizont. Zintenzívni sa tak ich využívanie, 
ktoré povedie k prijatiu na trhu a posilní 
účinok programu. Osobitná pozornosť sa 
bude venovať novým a novovznikajúcim 
prelomovým inováciám, napríklad tým, 
ktoré sa financujú prostredníctvom 
Európskej rady pre inováciu, 
a rozšíriteľnosti takýchto inovácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Väčší vplyv sa dosiahne zosúladením 
opatrení s inými národmi a regiónmi sveta 
v rámci úsilia o medzinárodnú spoluprácu 
bezprecedentného rozsahu. Na základe 
vzájomnej prospešnosti budú partneri z 
celého sveta vyzvaní, aby sa zapojili do 
úsilia EÚ ako neoddeliteľnej súčasti 
iniciatív na podporu opatrení EÚ v oblasti 
udržateľnosti, posilnenia excelentnosti 
výskumu a inovácie a 
konkurencieschopnosti.

Väčší vplyv sa dosiahne zosúladením 
opatrení s inými národmi a regiónmi sveta 
v rámci úsilia o medzinárodnú spoluprácu 
bezprecedentného rozsahu s cieľom 
rozvinúť spoločnú budúcnosť založenú 
na udržateľnom rozvoji, v rámci ktorého 
sa prepojí schopnosť rozvíjať poznatky 
a infraštruktúra na podporu akcií na 
oboch stranách. Na základe vzájomnej 
prospešnosti budú partneri z celého sveta 
vrátane partnerov v oblasti výskumu 
a vzdelávania, priemyslu, vlády 
a mimovládnych organizácií vyzvaní, aby 
sa zapojili do úsilia EÚ ako neoddeliteľnej 
súčasti iniciatív na podporu opatrení EÚ v 
oblasti udržateľnosti, posilnenia 
excelentnosti výskumu a inovácie a 
konkurencieschopnosti. Prenos znalostí, 
schopností a infraštruktúry medzi 
partnermi na medzinárodnej scéne 
povedie k spoločným prístupom 
a regulácii, ktorou sa zabezpečí 
synergistické obchodovanie pre obe 
strany.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 608
Nadine Morano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Väčší vplyv sa dosiahne zosúladením 
opatrení s inými národmi a regiónmi sveta 
v rámci úsilia o medzinárodnú spoluprácu 
bezprecedentného rozsahu. Na základe 
vzájomnej prospešnosti budú partneri z 
celého sveta vyzvaní, aby sa zapojili do 
úsilia EÚ ako neoddeliteľnej súčasti 
iniciatív na podporu opatrení EÚ v oblasti 
udržateľnosti, posilnenia excelentnosti 
výskumu a inovácie a 
konkurencieschopnosti.

Väčší vplyv sa dosiahne zosúladením 
opatrení s inými národmi a regiónmi sveta 
v rámci úsilia o medzinárodnú spoluprácu 
bezprecedentného rozsahu. Na základe 
vzájomnej prospešnosti budú partneri z 
celého sveta vyzvaní, aby sa zapojili do 
úsilia EÚ ako neoddeliteľnej súčasti 
iniciatív na podporu opatrení EÚ v oblasti 
udržateľnosti, posilnenia excelentnosti 
výskumu a inovácie a 
konkurencieschopnosti. V záujme 
maximalizácie výsledkov sa dohody 
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o spolupráci v plnej miere zosúladia 
s cieľmi a rozpočtami medzinárodných 
partnerov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 609
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 19 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účasť na medzinárodnej spolupráci 
a dohody o nej podliehajú úplnému 
dodržiavaniu ľudských práv a zásad 
uznaných v Charte základných práv EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spoločným úsilím na medzinárodnej 
úrovni sa zabezpečí účinné riešenie 
globálnych spoločenských výziev a 
dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja, prístup k najlepším talentom, 
odborným znalostiam a zdrojom na svete, 
ako aj lepšia ponuka inovačných riešení a 
dopyt po nich.

Spoločným úsilím na medzinárodnej 
úrovni sa zabezpečí účinné riešenie 
globálnych spoločenských výziev a 
dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja, prístup k najlepším talentom, 
odborným znalostiam a zdrojom na svete, 
ako aj lepšia ponuka inovačných riešení a 
dopyt po nich. Medzinárodná spolupráca 
sa navrhne podľa spoločných cieľov 
vyžadujúcich si medzinárodnú 
spoluprácu. To európskym výskumníkom 
umožní komunikovať s najlepšími 
výskumníkmi v ich oblasti pôsobnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 611
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spoločným úsilím na medzinárodnej 
úrovni sa zabezpečí účinné riešenie 
globálnych spoločenských výziev a 
dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja, prístup k najlepším talentom, 
odborným znalostiam a zdrojom na svete, 
ako aj lepšia ponuka inovačných riešení a 
dopyt po nich.

Spoločným úsilím na medzinárodnej 
úrovni sa zabezpečí účinné riešenie 
globálnych spoločenských výziev 
začlenených do cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja a Parížskej dohody, prístup k 
najlepším talentom, odborným znalostiam 
a zdrojom na svete, ako aj lepšia ponuka 
inovačných riešení a dopyt po nich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 612
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vo výnimočných prípadoch odôvodnených 
požiadavkou vymenovať najlepších 
dostupných expertov a/alebo obmedzenou 
veľkosťou skupiny kvalifikovaných 
expertov môžu nezávislí experti, ktorí 
pomáhajú komisii pre vyhodnotenie alebo 
sú jej členmi, vyhodnotiť konkrétne 
návrhy, o ktoré vyjadrili možný záujem. 
Komisia alebo financujúci orgán v 
takomto prípade prijme všetky potrebné 
nápravné opatrenia na zabezpečenie 
integrity procesu hodnotenia. Proces 
hodnotenia sa bude náležite riadiť 
vrátane fázy, ktorá zahŕňa interakciu 
medzi rôznymi expertmi.  Komisia pre 
vyhodnotenie pri výbere návrhu, ktorý sa 

vypúšťa sa
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má financovať, zohľadní osobitné 
okolnosti.

Or. it

Odôvodnenie

Mali by sa odstrániť všetky opatrenia, ktoré by mohli viesť k potenciálnemu konfliktu 
záujmov.

Pozmeňujúci návrh 613
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – odsek 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vo výnimočných prípadoch odôvodnených 
požiadavkou vymenovať najlepších 
dostupných expertov a/alebo obmedzenou 
veľkosťou skupiny kvalifikovaných 
expertov môžu nezávislí experti, ktorí 
pomáhajú komisii pre vyhodnotenie alebo 
sú jej členmi, vyhodnotiť konkrétne 
návrhy, o ktoré vyjadrili možný záujem. 
Komisia alebo financujúci orgán v 
takomto prípade prijme všetky potrebné 
nápravné opatrenia na zabezpečenie 
integrity procesu hodnotenia. Proces 
hodnotenia sa bude náležite riadiť 
vrátane fázy, ktorá zahŕňa interakciu 
medzi rôznymi expertmi. Komisia pre 
vyhodnotenie pri výbere návrhu, ktorý sa 
má financovať, zohľadní osobitné 
okolnosti.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 614
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
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Príloha I – časť I – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

I I EXCELENTNÁ VEDA

Or. en

Pozmeňujúci návrh 615
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hľadanie prevratných koncepcií v chápaní 
a získavaní vedomostí, prvotriedne 
zariadenia potrebné na dosiahnutie tohto 
cieľa vrátane fyzických a znalostných
infraštruktúr na výskum a inováciu, ako aj 
prostriedky na otvorené šírenie a výmenu 
poznatkov a primeraná ponuka 
excelentných výskumných pracovníkov sú 
ťažiskom hospodárskeho, spoločenského a 
kultúrneho pokroku vo všetkých jeho 
podobách.

Primeraná ponuka talentovaných 
výskumníkov a inovátorov, hľadanie 
prevratných koncepcií v chápaní a 
získavaní vedomostí, prvotriedne 
zariadenia potrebné na dosiahnutie tohto 
cieľa vrátane fyzických a elektronických 
infraštruktúr na výskum a inováciu, ako aj 
prostriedky na otvorené šírenie a výmenu 
poznatkov sú ťažiskom hospodárskeho, 
spoločenského a kultúrneho pokroku vo 
všetkých jeho podobách.

Or. en

Odôvodnenie

Na prvom mieste by mali byť ľudské zdroje, t. j. výskumníci a inovátori.

Pozmeňujúci návrh 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Otvorená a excelentná veda je 
neoddeliteľne spätá s vývojom špičkových 
inovácií. Vedecké a technologické 
paradigmatické posuny boli označené za 

Dosiahnutie špičkových inovácií sa 
neoddeliteľne spája s pokrokom v oblasti 
otvorenej a kvalitnej vedy. Vedecké, 
technologické a sociálne paradigmatické 
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hnacie sily rastu produktivity, 
konkurencieschopnosti, bohatstva, trvalo 
udržateľného rozvoja a sociálneho 
pokroku. Tieto paradigmatické posuny v 
minulosti prevažne vznikali v rámci 
vedeckej základne verejného sektora a až 
následne viedli k vzniku úplne nových 
odvetví a sektorov.

posuny, ak sa usmerňujú vhodne 
a rozumne, môžu byť kľúčovými hnacími 
silami inkluzívneho sociálneho pokroku, 
prechodu na hospodárstvo s nulovými 
emisiami skleníkových plynov, a to 
najneskôr do roku 2015, prosperity, 
konkurencieschopnosti a rozširovaného 
bohatstva. Tieto paradigmatické posuny v 
minulosti prevažne vznikali v rámci 
výskumu financovaného v rámci 
verejného sektora a až následne viedli ku 
komplexnému spoločenskému pokroku.

Or. en

Odôvodnenie

Inovácie závisia od vedy a z nej aj pochádzajú, a nie naopak. Okrem toho sa nám nepáči 
predstava „automatického“ dobra a spravodlivosti v paradigmatickom posune.

Pozmeňujúci návrh 617
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Otvorená a excelentná veda je 
neoddeliteľne spätá s vývojom špičkových 
inovácií. Vedecké a technologické 
paradigmatické posuny boli označené za 
hnacie sily rastu produktivity, 
konkurencieschopnosti, bohatstva, trvalo 
udržateľného rozvoja a sociálneho 
pokroku. Tieto paradigmatické posuny v 
minulosti prevažne vznikali v rámci 
vedeckej základne verejného sektora a až 
následne viedli k vzniku úplne nových 
odvetví a sektorov.

Otvorená a excelentná veda je 
neoddeliteľne spätá s vývojom špičkových 
inovácií. Vedecké a technologické 
paradigmatické posuny boli označené za 
hnacie sily rastu produktivity, spolupráce, 
bohatstva, trvalo udržateľného 
a ekologického rozvoja a sociálneho 
pokroku a inkluzívnosti. Tieto 
paradigmatické posuny v minulosti 
prevažne vznikali v rámci vedeckej 
základne verejného sektora a až následne 
viedli k vzniku úplne nových odvetví a 
sektorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 618
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Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Otvorená a excelentná veda je 
neoddeliteľne spätá s vývojom špičkových 
inovácií. Vedecké a technologické 
paradigmatické posuny boli označené za 
hnacie sily rastu produktivity, 
konkurencieschopnosti, bohatstva, trvalo 
udržateľného rozvoja a sociálneho 
pokroku. Tieto paradigmatické posuny v 
minulosti prevažne vznikali v rámci 
vedeckej základne verejného sektora a až 
následne viedli k vzniku úplne nových 
odvetví a sektorov.

Otvorená a excelentná veda je 
neoddeliteľne spätá s vývojom špičkových 
inovácií. Vedecké a technologické 
paradigmatické posuny boli označené za 
hnacie sily udržateľného a inkluzívneho 
rastu, konkurencieschopnosti, bohatstva, 
trvalo udržateľného rozvoja a sociálneho 
pokroku. Tieto paradigmatické posuny v 
minulosti prevažne vznikali v rámci 
vedeckej základne verejného sektora a až 
následne viedli k vzniku úplne nových 
odvetví a sektorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Verejné investície do výskumu, najmä 
prostredníctvom univerzít a verejných 
výskumných ústavov a výskumných 
zariadení, sú často zamerané na 
dlhodobejší výskum s vyšším rizikom a 
dopĺňajú činnosti súkromného sektora. 
Okrem toho vytvárajú zručnosti, know-
how a skúsenosti, nové vedecké nástroje a 
metodiky, ako aj siete na prenos najnovších 
poznatkov.

Verejné investície do výskumu, najmä 
prostredníctvom univerzít a verejných 
výskumných ústavov a výskumných 
zariadení, sú často zamerané na 
dlhodobejší výskum s vyšším rizikom, 
ktoré potom budú doplnené a vykonávané 
činnosťami súkromného sektora. Okrem 
toho vytvárajú vysokokvalifikované 
ľudské zdroje, know-how a skúsenosti, 
nové vedecké nástroje a metodiky, ako aj 
siete na prenos najnovších poznatkov.

Or. en
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Odôvodnenie

Rozsiahle, závažné a sústavné podceňovanie úlohy ľudských zdrojov je paradoxné.

Pozmeňujúci návrh 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európski vedeckí a výskumní pracovníci 
vždy patrili a naďalej patria medzi špičku v 
mnohých oblastiach. Túto situáciu však 
nesmieme považovať za samozrejmosť. 
Existuje dostatok dôkazov, že pri rastúcom 
tempe výskumu sa zvyšuje aj počet krajín, 
ktoré súťažia o prvé miesto. K tradičným 
výzvam z krajín ako Spojené štáty sa teraz 
pridali ekonomické veľmoci ako Čína a
India, najmä z novo industrializovaných 
častí sveta, ako aj zo všetkých krajín, kde 
vlády uznávajú rozmanité prínosy a vysoké 
výnosy z investícií do výskumu.

Európski výskumní pracovníci a ich 
vedecké produkty vždy patrili a naďalej 
patria medzi špičku v mnohých oblastiach. 
Túto situáciu však nesmieme považovať za 
samozrejmosť. Existuje dostatok dôkazov, 
že pri rastúcom tempe výskumu sa zvyšuje 
aj počet krajín, ktoré súťažia o prvé miesto. 
K tradičným výzvam z krajín ako Spojené 
štáty sa teraz pridali ekonomické veľmoci 
ako Čína, India a Južná Kórea, najmä z 
novo industrializovaných častí sveta, ako aj 
zo všetkých krajín, kde vlády uznávajú 
rozmanité prínosy a vysoké výnosy z 
investícií do výskumu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 621
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hoci EÚ vydáva najviac vedeckých 
publikácií na svete, ide v zásade o 
„továreň“ na vedomosti, kde je vzhľadom 
na veľkú rozlohu pomerne malý počet 
centier excelentnosti, ktoré vynikajú na 
svetovej úrovni, a v mnohých oblastiach 
zaznamenáva priemernú až slabú 
výkonnosť. V porovnaní so Spojenými 

EÚ patrí medzi krajiny, ktoré vydávajú
najviac vedeckých publikácií na svete. 
V porovnaní so Spojenými štátmi a teraz 
do určitej miery aj s Čínou sa v EÚ 
uplatňuje „model rozloženia 
excelentnosti“, v ktorom sa zdroje rozložia 
medzi veľký počet výskumných 
pracovníkov a výskumných inštitúcií. Ďalší 
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štátmi a teraz do určitej miery aj s Čínou v 
EÚ prevláda tendencia uplatňovať „model 
rozloženia excelentnosti“, v ktorom sa 
zdroje rozložia medzi veľký počet 
výskumných pracovníkov a výskumných 
inštitúcií. Ďalší problém je, že v mnohých 
krajinách EÚ verejný sektor stále neponúka 
dostatočne atraktívne podmienky pre 
najlepších výskumných pracovníkov. Tieto 
faktory prispievajú k relatívnej 
nepríťažlivosti Európy v rámci 
celosvetovej súťaže o vedecké talenty.

problém je, že v mnohých krajinách EÚ 
verejný sektor stále neponúka dostatočne 
atraktívne podmienky pre najlepších 
výskumných pracovníkov. Tieto faktory 
prispievajú k relatívnej nepríťažlivosti 
Európy v rámci celosvetovej súťaže o 
vedecké talenty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hoci EÚ vydáva najviac vedeckých 
publikácií na svete, ide v zásade o 
„továreň“ na vedomosti, kde je vzhľadom 
na veľkú rozlohu pomerne malý počet 
centier excelentnosti, ktoré vynikajú na 
svetovej úrovni, a v mnohých oblastiach 
zaznamenáva priemernú až slabú 
výkonnosť. V porovnaní so Spojenými 
štátmi a teraz do určitej miery aj s Čínou v 
EÚ prevláda tendencia uplatňovať „model 
rozloženia excelentnosti“, v ktorom sa 
zdroje rozložia medzi veľký počet 
výskumných pracovníkov a výskumných 
inštitúcií. Ďalší problém je, že v mnohých 
krajinách EÚ verejný sektor stále neponúka 
dostatočne atraktívne podmienky pre 
najlepších výskumných pracovníkov. Tieto 
faktory prispievajú k relatívnej 
nepríťažlivosti Európy v rámci 
celosvetovej súťaže o vedecké talenty.

EÚ vydáva najviac vedeckých publikácií 
na svete, ide v zásade o „továreň“ na 
vedomosti, kde prevláda tendencia 
uplatňovať „model rozloženia 
excelentnosti“, v ktorom sa zdroje rozložia 
medzi relatívne veľký počet výskumných 
pracovníkov a výskumných inštitúcií. 
V mnohých krajinách EÚ sú investície 
verejného sektora do výskumu nerozumne 
pod prípustnou hranicou, a teda tento 
sektor stále neponúka dostatočne atraktívne 
podmienky pre najlepších výskumných 
pracovníkov. Tieto naposledy spomínané 
faktory obmedzujú relatívnu príťažlivosť
Európy v rámci celosvetovej súťaže o 
vedecké talenty.

Or. en
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Odôvodnenie

Dôrazne namietame proti tomu, že „model rozloženia excelentnosti“ je negatívnym faktorom 
pre celosvetovú konkurencieschopnosť. Toto tvrdenie NIE je vôbec založené na dôkazoch. Aj 
v USA možno nájsť „miesta excelentnosti“ na univerzitách a vo výskumných centrách, ktoré 
sú odľahlé. Táto koncepcia je navyše v rozpore s politikami väčšiny členských štátov 
a pridružených krajín pre „šírenie excelentnosti“ do všetkých regiónov (pozri politiku 
Nemecka pre jeho východné regióny).

Pozmeňujúci návrh 623
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hoci EÚ vydáva najviac vedeckých 
publikácií na svete, ide v zásade o 
„továreň“ na vedomosti, kde je vzhľadom 
na veľkú rozlohu pomerne malý počet
centier excelentnosti, ktoré vynikajú na 
svetovej úrovni, a v mnohých oblastiach 
zaznamenáva priemernú až slabú 
výkonnosť. V porovnaní so Spojenými 
štátmi a teraz do určitej miery aj s Čínou v 
EÚ prevláda tendencia uplatňovať „model 
rozloženia excelentnosti“, v ktorom sa 
zdroje rozložia medzi veľký počet 
výskumných pracovníkov a výskumných 
inštitúcií. Ďalší problém je, že v mnohých 
krajinách EÚ verejný sektor stále neponúka 
dostatočne atraktívne podmienky pre 
najlepších výskumných pracovníkov. Tieto 
faktory prispievajú k relatívnej 
nepríťažlivosti Európy v rámci 
celosvetovej súťaže o vedecké talenty.

Hoci EÚ vydáva najviac vedeckých 
publikácií na svete, ide v zásade o 
„továreň“ na vedomosti, kde je vzhľadom 
na veľkú rozlohu pomerne malý počet 
centier excelentnosti, ktoré vynikajú na 
svetovej úrovni, a v mnohých oblastiach 
zaznamenáva priemernú až slabú 
výkonnosť. V porovnaní so Spojenými 
štátmi a teraz do určitej miery aj s Čínou v 
EÚ prevláda tendencia uplatňovať „model 
rozloženia excelentnosti“, v ktorom sa 
zdroje rozložia medzi veľký počet 
výskumných pracovníkov a výskumných 
inštitúcií. Ďalší problém je, že v mnohých 
krajinách EÚ verejný sektor stále neponúka 
dostatočne atraktívne podmienky pre 
najlepších výskumných pracovníkov. Tieto 
faktory prispievajú k relatívnej 
nepríťažlivosti Európy v rámci 
celosvetovej súťaže o vedecké talenty. 
Európsky horizont by sa v súlade s tým 
mal navrhnúť na účely ďalšieho 
napredovania v európskej excelentnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 624
Jakop Dalunde
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Globálna výskumná sféra sa dramaticky 
vyvíja a je čoraz viac multipolárna v 
dôsledku rastúceho počtu rýchlo sa 
rozvíjajúcich krajín (najmä Číny), ktoré 
rozširujú svoju vedeckú produkciu. Zatiaľ 
čo podiel EÚ a Spojených štátov na 
svetových výdavkoch na výskum a vývoj 
dosahoval v roku 2000 takmer dve tretiny, 
do roku 2013 klesol na menej ako 
polovicu.

Globálna výskumná sféra sa dramaticky 
vyvíja a je čoraz viac multipolárna v 
dôsledku rastúceho počtu rýchlo sa 
rozvíjajúcich krajín (najmä Číny), ktoré 
rozširujú svoju vedeckú produkciu. Zatiaľ 
čo podiel EÚ a Spojených štátov na 
svetových výdavkoch na výskum a vývoj 
dosahoval v roku 2000 takmer dve tretiny, 
do roku 2013 klesol na menej ako 
polovicu. Európsky prehľad výsledkov 
inovácie za rok 2018 potvrdil, že verejné 
výdavky na výskum a vývoj v EÚ zostávajú 
pod úrovňami za rok 2010, a teda sa 
neplní dlhodobý cieľ vyčleniť 3 % HDP 
na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ERC podporuje najlepších výskumných 
pracovníkov pružným a dlhodobým 
financovaním pri vykonávaní 
prelomového, vysoko ziskového/vysoko 
rizikového výskumu. Funguje samostatne 
pod vedením nezávislej vedeckej rady 
zloženej z vedcov, inžinierov a bádateľov s 
najlepšou povesťou, primeranými 
odbornými znalosťami a pri zachovaní 
rozmanitosti. ERC môže čerpať zo širšej 
ponuky talentov a nápadov, než by bolo 
možné v rámci akéhokoľvek národného 
systému, pričom posilňuje excelentnosť
prostredníctvom súťaže medzi najlepšími 

ERC podporuje talentovaných 
výskumných pracovníkov pružným a 
dlhodobým financovaním pri vykonávaní 
prelomového, vysoko ziskového/vysoko 
rizikového výskumu. Funguje samostatne 
pod vedením nezávislej, rodovo 
a disciplinárne vyváženej vedeckej rady 
zloženej z vedcov, inžinierov a bádateľov s 
najlepšou povesťou, primeranými 
odbornými znalosťami a pri zachovaní 
rozmanitosti. ERC môže čerpať zo širšej 
ponuky talentov a nápadov, než by bolo 
možné v rámci akéhokoľvek národného 
systému, pričom posilňuje vysokokvalitný 
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výskumnými pracovníkmi a najlepšími 
nápadmi.

výskum vo všetkých oblastiach vedy 
prostredníctvom súťaže medzi najlepšími 
výskumnými pracovníkmi a najlepšími 
nápadmi a spolupráce v prospech pokroku 
celej ľudskej spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ERC podporuje najlepších výskumných 
pracovníkov pružným a dlhodobým 
financovaním pri vykonávaní 
prelomového, vysoko ziskového/vysoko 
rizikového výskumu. Funguje samostatne
pod vedením nezávislej vedeckej rady 
zloženej z vedcov, inžinierov a bádateľov s 
najlepšou povesťou, primeranými 
odbornými znalosťami a pri zachovaní 
rozmanitosti. ERC môže čerpať zo širšej 
ponuky talentov a nápadov, než by bolo 
možné v rámci akéhokoľvek národného 
systému, pričom posilňuje excelentnosť 
prostredníctvom súťaže medzi najlepšími 
výskumnými pracovníkmi a najlepšími 
nápadmi.

ERC podporuje najlepších výskumných 
pracovníkov, pričom osobitný dôraz sa 
kladie ma mladých výskumníkov, pružným 
a dlhodobým financovaním pri vykonávaní 
prelomového, vysoko ziskového/vysoko 
rizikového výskumu. Funguje samostatne 
pod vedením nezávislej vedeckej rady 
zloženej z vedcov, inžinierov a bádateľov s 
najlepšou povesťou, primeranými 
odbornými znalosťami a pri zachovaní
rozmanitosti. ERC môže čerpať zo širšej 
ponuky talentov a nápadov, než by bolo 
možné v rámci akéhokoľvek národného 
systému, pričom posilňuje excelentnosť 
prostredníctvom súťaže medzi najlepšími 
výskumnými pracovníkmi a najlepšími 
nápadmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Hraničný výskum financovaný z 
prostriedkov ERC má podstatný priamy 
vplyv vo forme dosiahnutého pokroku na 
hraniciach poznania a otvára cestu k 
novým a často neočakávaným vedeckým a
technologickým výsledkom a novým 
oblastiam výskumu. Vznikajú tak radikálne 
nové nápady, ktoré stimulujú inováciu a 
vynaliezavosť podnikov a riešia 
spoločenské výzvy. ERC má aj výrazný 
štrukturálny vplyv na pozdvihnutie kvality 
európskeho výskumného systému ďaleko 
nad rámec výskumných pracovníkov alebo 
činností, ktoré priamo financuje. Projekty a 
činnosti financované z prostriedkov ERC 
stanovujú inšpiratívny cieľ hraničného 
výskumu v Európe, zlepšujú jej profil a 
zvyšujú jej príťažlivosť ako pracoviska pre 
najlepších výskumných pracovníkov na 
celosvetovej úrovni. Prestíž spojená s 
možnosťou prijať na svojej pôde príjemcov 
grantov ERC vytvára medzi európskymi 
univerzitami a výskumnými organizáciami 
konkurenciu, pretože chcú popredným 
výskumným pracovníkom ponúknuť čo 
najpríťažlivejšie podmienky, a zároveň im 
to môže nepriamo pomôcť pri posudzovaní 
svojich silných a slabých stránok a 
zavádzaní reforiem.

Hraničný výskum financovaný z 
prostriedkov ERC by mal mať podstatný 
priamy vplyv vo forme dosiahnutého 
pokroku na hraniciach poznania a otvára 
cestu k novým a často neočakávaným 
vedeckým, technologickým 
a spoločenským výsledkom a novým 
oblastiam výskumu. Môžu tak vznikať
radikálne nové nápady, ktoré stimulujú 
inováciu a vynaliezavosť podnikov a riešia 
spoločenské výzvy. ERC má aj výrazný 
štrukturálny vplyv na pozdvihnutie kvality 
európskeho výskumného systému ďaleko 
nad rámec výskumných pracovníkov alebo 
činností, ktoré priamo financuje. Projekty a 
činnosti financované z prostriedkov ERC 
stanovujú inšpiratívny cieľ hraničného 
výskumu v Európe, zlepšujú jej profil a 
zvyšujú jej príťažlivosť ako pracoviska pre 
najlepších výskumných pracovníkov na 
celosvetovej úrovni. Prestíž spojená s 
možnosťou prijať na svojej pôde príjemcov 
grantov ERC vytvára medzi európskymi 
univerzitami a výskumnými organizáciami 
konkurenciu, pretože chcú popredným 
výskumným pracovníkom ponúknuť čo 
najpríťažlivejšie podmienky, a zároveň im 
to môže nepriamo pomôcť pri posudzovaní 
svojich silných a slabých stránok a 
zavádzaní reforiem.

Or. en

Odôvodnenie

Nikdy netreba zabúdať na vysokokvalitný prelomový výskum v sociálnych a humanitných 
vedách.

Pozmeňujúci návrh 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Pokiaľ ide o výkonnosť v oblasti 
výskumu, rozdiel medzi Spojenými štátmi 
a krajinami EÚ sa za 10 rokov od 
založenia ERC znížil. ERC financuje len 
pomerne malé percento z celkového 
európskeho výskumu, ale v porovnaní s 
tým je jeho vedecký vplyv veľmi vysoký. 
Priemerný citačný ohlas výskumu 
podporovaného z prostriedkov ERC je 
porovnateľný s ohlasom špičkových 
svetových univerzít. Výkonnosť ERC v 
oblasti výskumu je mimoriadne vysoká v 
porovnaní s najväčšími svetovými 
financovateľmi výskumu. Z prostriedkov 
ERC sa financuje veľká časť hraničného 
výskumu v mnohých oblastiach s 
najvyšším počtom citácií vrátane oblastí, 
ktoré sa rýchlo rozvíjajú. Aj keď sú 
finančné prostriedky ERC určené na 
hraničný výskum, viedli k značnému 
počtu patentov.

ERC financuje len pomerne malé percento 
z celkového európskeho výskumu, ale v 
porovnaní s tým je jeho vedecký vplyv 
veľmi vysoký. Priemerný citačný ohlas 
výskumu podporovaného z prostriedkov 
ERC je porovnateľný s ohlasom 
špičkových svetových univerzít. 
Výkonnosť ERC v oblasti výskumu je 
porovnateľný s najväčšími svetovými 
financovateľmi výskumu a niekedy je ešte 
významnejší. Z prostriedkov ERC sa 
financuje veľká časť hraničného výskumu 
v mnohých oblastiach s najvyšším počtom 
citácií vrátane oblastí, ktoré sa rýchlo 
rozvíjajú.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na skromný relatívny počet príjemcov grantov z ERC v porovnaní s počtom 
výskumných pracovníkov, ktorí prispievajú k zriadeniu ERC, sa zdá byť systémový vplyv na 
priblíženie výkonnosti výskumu medzi EÚ a USA pravdupovediac nereálny.

Pozmeňujúci návrh 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1. – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Existujú teda jasné dôkazy, že ERC 
priťahuje a financuje excelentných 
výskumných pracovníkov vďaka svojim 
výzvam a činnostiam s veľkým počtom
najvýznamnejších výsledkov výskumu so 
značným vplyvom na celom svete vo 
vznikajúcich oblastiach, ktoré vedú k 
prelomovým objavom a významným 
pokrokom. Príjemcovia grantov ERC 

Existujú teda jasné dôkazy, že ERC 
priťahuje a financuje excelentných 
výskumných pracovníkov vďaka svojim 
výzvam a že činnosti ERC prinášajú 
veľký počet najvýznamnejších výsledkov 
výskumu so značným vplyvom na celom 
svete vo vznikajúcich oblastiach, ktoré 
vedú k prelomovým objavom a 
významným pokrokom. Príjemcovia 
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vykonávajú intenzívnu interdisciplinárnu 
činnosť, spolupracujú na medzinárodnej 
úrovni a svoje výsledky otvorene 
zverejňujú vo všetkých oblastiach 
výskumu vrátane spoločenských a 
humanitných vied.

grantov ERC spolupracujú na 
medzinárodnej úrovni a svoje výsledky 
otvorene zverejňujú vo všetkých oblastiach 
výskumu vrátane spoločenských a 
humanitných vied. Očakáva sa, že práca 
príjemcov grantov ERC bude postupne 
čoraz viac interdisciplinárna.

Or. en

Odôvodnenie

Interdisciplinárnosť je ambicióznym cieľom, ktorý stojí zato nasledovať, má však stále ďaleko 
od reality.

Pozmeňujúci návrh 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Existujú už aj dôkazy o dlhodobom vplyve 
grantov ERC na kariéry, odbornú prípravu 
kvalifikovaných postdoktorandov a 
doktorandov, zvyšovanie globálnej 
viditeľnosti a prestíže európskeho výskumu 
a národných výskumných systémov vďaka 
silnému účinku referenčného 
porovnávania. Tento účinok má 
mimoriadny význam pre model rozloženia 
excelentnosti EÚ, pretože štatút 
financovania ERC môže nahradiť uznanie 
založené na postavení inštitúcií a slúžiť 
ako presnejší ukazovateľ kvality výskumu. 
Ambiciózni jednotlivci, inštitúcie, regióny 
a krajiny môžu prevziať iniciatívu a 
rozvíjať výskumné profily, v ktorých 
obzvlášť vynikajú.

Existujú dôkazy o dlhodobom vplyve 
grantov ERC na kariéry, odbornú prípravu 
kvalifikovaných uznávaných výskumných 
pracovníkov a absolventov 
postdoktorandského vzdelávania, 
zvyšovanie globálnej viditeľnosti a prestíže 
európskeho výskumu a národných 
výskumných systémov vďaka silnému 
účinku referenčného porovnávania. Tento 
účinok má mimoriadny význam pre model 
rozloženia excelentnosti EÚ, pretože štatút 
financovania ERC môže nahradiť iné 
v súčasnosti používané ukazovatele a 
slúžiť ako spoľahlivejší a jednoduchší 
ukazovateľ kvality výskumu. Ambiciózni 
jednotlivci, inštitúcie, regióny a krajiny 
môžu prevziať iniciatívu a rozvíjať 
výskumné profily, v ktorých obzvlášť 
vynikajú.

Or. en
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Odôvodnenie

Mali by sme prijať širšie akceptované a európskejšie vymedzenie pojmu profilov výskumnej 
kariéry (https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-
researchers/research-profiles-descriptors).

Navrhovaný ukazovateľ založený na udelení grantu ERC by bol v každom prípade len 
ukazovateľom „postavenia“ inštitúcií. Práve preto navrhujeme úpravu príslušnej vety.

Pozmeňujúci návrh 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Očakáva sa, že výskum financovaný z 
prostriedkov ERC povedie k pokroku na 
hraniciach poznania, vydávaniu vedeckých 
publikácie najvyššej kvality, výsledkom 
výskumu s potenciálne vysokým 
spoločenským a hospodárskym vplyvom a 
že ERC stanoví jasný a inšpiratívny cieľ 
hraničného výskumu v rámci celej EÚ, 
Európy a na medzinárodnej úrovni. 
S cieľom vytvoriť v EÚ atraktívnejšie 
prostredie pre najlepších svetových vedcov 
sa ERC zameria na merateľné zlepšenie 
podielu EÚ v rebríčku najčastejšie 
citovaných publikácií na svete a na 
podstatné zvýšenie počtu excelentných 
výskumných pracovníkov z krajín mimo 
Európy, ktoré financuje. Finančné 
prostriedky ERC sa prideľujú na základe 
nasledujúcich zavedených zásad. Granty 
ERC sa udeľujú na základe jediného 
kritéria, ktorým je vedecká excelentnosť. 
ERC funguje na základe zásady zdola 
nahor a priority sa vopred neurčujú.

Očakáva sa, že výskum financovaný z 
prostriedkov ERC povedie k pokroku na 
hraniciach poznania, vydávaniu vedeckých 
publikácií najvyššej kvality, výsledkom 
výskumu s potenciálne vysokým 
spoločenským a hospodárskym vplyvom a 
že ERC stanoví jasný a inšpiratívny cieľ 
hraničného výskumu v rámci celej EÚ, 
Európy a na medzinárodnej úrovni. 
S cieľom vytvoriť v EÚ atraktívnejšie 
prostredie pre najlepších svetových vedcov 
sa ERC zameria na merateľné zlepšenie 
podielu EÚ v rebríčku najčastejšie 
citovaných publikácií na svete a na 
podstatné zvýšenie počtu excelentných 
výskumných pracovníkov z krajín mimo 
Európy, ktoré financuje. Finančné 
prostriedky ERC sa prideľujú na základe 
nasledujúcich zavedených zásad. Granty 
ERC sa udeľujú na základe jediného 
kritéria, ktorým je vedecká excelentnosť. 
ERC funguje na základe zásady zdola 
nahor a priority sa vopred neurčujú. Mala 
by sa zabezpečiť rovnováha medzi 
základným, aplikovaným a translačným 
výskumom a vývojom, aby sa zaistilo 
účinné a rýchle uplatňovanie nových 
objavov v skutočných technológiách 
a komerčných výrobkoch.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Očakáva sa, že výskum financovaný z 
prostriedkov ERC povedie k pokroku na 
hraniciach poznania, vydávaniu vedeckých 
publikácie najvyššej kvality, výsledkom 
výskumu s potenciálne vysokým 
spoločenským a hospodárskym vplyvom a 
že ERC stanoví jasný a inšpiratívny cieľ 
hraničného výskumu v rámci celej EÚ, 
Európy a na medzinárodnej úrovni. 
S cieľom vytvoriť v EÚ atraktívnejšie 
prostredie pre najlepších svetových vedcov 
sa ERC zameria na merateľné zlepšenie 
podielu EÚ v rebríčku najčastejšie 
citovaných publikácií na svete a na 
podstatné zvýšenie počtu excelentných
výskumných pracovníkov z krajín mimo 
Európy, ktoré financuje. Finančné 
prostriedky ERC sa prideľujú na základe 
nasledujúcich zavedených zásad. Granty 
ERC sa udeľujú na základe jediného 
kritéria, ktorým je vedecká excelentnosť. 
ERC funguje na základe zásady zdola 
nahor a priority sa vopred neurčujú.

Očakáva sa, že výskum financovaný z 
prostriedkov ERC povedie k pokroku na 
hraniciach poznania, vydávaniu vedeckých 
publikácií najvyššej kvality, výsledkom 
výskumu s potenciálne vysokým 
spoločenským, environmentálnym a 
hospodárskym vplyvom a že ERC stanoví 
jasný a inšpiratívny cieľ hraničného 
výskumu v rámci celej EÚ, Európy a na 
medzinárodnej úrovni. S cieľom vytvoriť v 
EÚ atraktívnejšie prostredie pre najlepších 
svetových vedcov sa ERC zameria na 
merateľné zlepšenie podielu EÚ v rebríčku 
najčastejšie citovaných publikácií na svete 
a na podstatné zvýšenie počtu 
vysokotalentovaných výskumných 
pracovníkov z krajín mimo Európy, ktoré 
financuje. Finančné prostriedky ERC sa 
prideľujú na základe nasledujúcich 
zavedených zásad. Granty ERC sa udeľujú 
na základe jediného kritéria, ktorým je 
vysokokvalitný výskum s čo najvyšším 
očakávaným vplyvom na pokrok vo vede. 
ERC funguje na základe zásady zdola 
nahor a priority sa vopred neurčujú.

Or. en

Odôvodnenie

Veta „na základe jediného kritéria, ktorým je vedecká excelentnosť“ opäť prináša koncepciu 
„excelentnosti“, ktorá, ako sa predtým opakovane uvádzalo, sa nedá merať (zatiaľ čo kvalita 
sa merať dá), a preto nemôže slúžiť ako kritérium, a navyše je v rozpore s časťami o vplyve 
ERC v iných odsekoch (v čo najširšom zmysle slova) a tiež v prvej časti tohto pododseku. 
Práve preto navrhujeme úpravu príslušnej vety.
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Pozmeňujúci návrh 633
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Očakáva sa, že výskum financovaný z 
prostriedkov ERC povedie k pokroku na 
hraniciach poznania, vydávaniu vedeckých 
publikácie najvyššej kvality, výsledkom 
výskumu s potenciálne vysokým 
spoločenským a hospodárskym vplyvom a 
že ERC stanoví jasný a inšpiratívny cieľ 
hraničného výskumu v rámci celej EÚ, 
Európy a na medzinárodnej úrovni. 
S cieľom vytvoriť v EÚ atraktívnejšie 
prostredie pre najlepších svetových vedcov 
sa ERC zameria na merateľné zlepšenie 
podielu EÚ v rebríčku najčastejšie 
citovaných publikácií na svete a na 
podstatné zvýšenie počtu excelentných 
výskumných pracovníkov z krajín mimo 
Európy, ktoré financuje. Finančné 
prostriedky ERC sa prideľujú na základe 
nasledujúcich zavedených zásad. Granty 
ERC sa udeľujú na základe jediného 
kritéria, ktorým je vedecká excelentnosť. 
ERC funguje na základe zásady zdola 
nahor a priority sa vopred neurčujú.

Očakáva sa, že výskum financovaný z 
prostriedkov ERC povedie k pokroku na 
hraniciach poznania, vydávaniu vedeckých 
publikácií najvyššej kvality, výsledkom
výskumu s potenciálne vysokým 
spoločenským, hospodárskym 
a environmentálnym vplyvom a že ERC 
stanoví jasný a inšpiratívny cieľ 
hraničného výskumu v rámci celej EÚ, 
Európy a na medzinárodnej úrovni. 
S cieľom vytvoriť v EÚ atraktívnejšie 
prostredie pre najlepších svetových vedcov 
sa ERC zameria na merateľné zlepšenie 
podielu EÚ v rebríčku najčastejšie 
citovaných publikácií na svete a na 
podstatné zvýšenie počtu excelentných 
výskumných pracovníkov z krajín mimo 
Európy, ktoré financuje. Finančné 
prostriedky ERC sa prideľujú na základe 
nasledujúcich zavedených zásad. Granty 
ERC sa udeľujú na základe jediného 
kritéria, ktorým je vedecká excelentnosť. 
ERC funguje na základe zásady zdola 
nahor a priority sa vopred neurčujú.

Or. it

Odôvodnenie

Zohľadňovať treba aj environmentálny rozmer: na životné prostredie by sa malo vyčleniť 
25 % Európskeho horizontu.

Pozmeňujúci návrh 634
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Očakáva sa, že výskum financovaný z 
prostriedkov ERC povedie k pokroku na 
hraniciach poznania, vydávaniu vedeckých 
publikácie najvyššej kvality, výsledkom 
výskumu s potenciálne vysokým 
spoločenským a hospodárskym vplyvom a 
že ERC stanoví jasný a inšpiratívny cieľ 
hraničného výskumu v rámci celej EÚ, 
Európy a na medzinárodnej úrovni. 
S cieľom vytvoriť v EÚ atraktívnejšie 
prostredie pre najlepších svetových vedcov 
sa ERC zameria na merateľné zlepšenie 
podielu EÚ v rebríčku najčastejšie 
citovaných publikácií na svete a na 
podstatné zvýšenie počtu excelentných 
výskumných pracovníkov z krajín mimo 
Európy, ktoré financuje. Finančné 
prostriedky ERC sa prideľujú na základe 
nasledujúcich zavedených zásad. Granty 
ERC sa udeľujú na základe jediného 
kritéria, ktorým je vedecká excelentnosť. 
ERC funguje na základe zásady zdola 
nahor a priority sa vopred neurčujú.

Očakáva sa, že výskum financovaný z 
prostriedkov ERC povedie k pokroku na 
hraniciach poznania, vydávaniu vedeckých 
publikácií najvyššej kvality, výsledkom 
výskumu s potenciálne vysokým 
spoločenským, hospodárskym 
a klimatickým vplyvom a že ERC stanoví 
jasný a inšpiratívny cieľ hraničného 
výskumu v rámci celej EÚ, Európy a na 
medzinárodnej úrovni. S cieľom vytvoriť v 
EÚ atraktívnejšie prostredie pre najlepších 
svetových vedcov sa ERC zameria na 
merateľné zlepšenie podielu EÚ v rebríčku 
najčastejšie citovaných publikácií na svete 
a na podstatné zvýšenie počtu excelentných 
výskumných pracovníkov z krajín mimo 
Európy, ktoré financuje. Finančné 
prostriedky ERC sa prideľujú na základe 
nasledujúcich zavedených zásad. Granty 
ERC sa udeľujú na základe jediného 
kritéria, ktorým je vedecká excelentnosť. 
ERC funguje na základe zásady zdola 
nahor a priority sa vopred neurčujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 635
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– podpora začínajúcich výskumných 
pracovníkov s vynikajúcimi nápadmi, aby 
mohli dosiahnuť nezávislosť a súčasne 
konsolidovať svoj výskumný tím alebo 
program,

– podpora začínajúcich a pokročilých 
výskumných pracovníkov pomocou 
pokročilých nástrojov s cieľom rozvinúť 
alebo upevniť ich vlastný výskumný tím 
a smerovanie, a tak im umožniť, aby 
mohli dosiahnuť nezávislosť 
v najproduktívnejšej fáze ich kariéry,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– podpora začínajúcich výskumných 
pracovníkov s vynikajúcimi nápadmi, aby 
mohli dosiahnuť nezávislosť a súčasne 
konsolidovať svoj výskumný tím alebo 
program,

– podpora začínajúcich a mladých 
výskumných pracovníkov s vynikajúcimi 
nápadmi, aby mohli dosiahnuť nezávislosť 
a súčasne konsolidovať svoj výskumný tím 
alebo program vrátane prepojenia činností 
medzi MSCA a ERC (pred ERC),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– podpora začínajúcich výskumných 
pracovníkov s vynikajúcimi nápadmi, aby 
mohli dosiahnuť nezávislosť a súčasne 
konsolidovať svoj výskumný tím alebo 
program,

– podpora začínajúcich výskumných 
pracovníkov s vynikajúcimi nápadmi v 
akejkoľvek oblasti výskumu, v základnom 
aj aplikovanom, aby mohli dosiahnuť 
nezávislosť a súčasne konsolidovať svoj 
výskumný tím alebo program,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh



PE625.595v01-00 46/91 AM\1159886SK.docx

SK

– podpora začínajúcich výskumných 
pracovníkov s vynikajúcimi nápadmi, aby 
mohli dosiahnuť nezávislosť a súčasne 
konsolidovať svoj výskumný tím alebo 
program,

– podpora uznávaných výskumných 
pracovníkov s vynikajúcimi nápadmi, aby 
mohli dosiahnuť nezávislosť a súčasne 
konsolidovať svoj výskumný tím alebo 
program,

Or. en

Odôvodnenie

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors

Pozmeňujúci návrh 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.1 – odsek 2 – bod 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– stanoví celkovú vedeckú stratégiu 
pre ERC na základe vedeckých príležitostí 
a potrieb európskej vedy,

– stanoví celkovú vedeckú stratégiu 
pre ERC v súlade so strategickým plánom 
Európskeho horizontu na základe 
vedeckých príležitostí a potrieb európskej 
vedy,

Or. en

Odôvodnenie

Ak je vedecká stratégia súčasťou rámcového programu, musí byť v súlade so strategickým 
plánom, inak by sa stala úplne nezávislým programom s inými finančnými zdrojmi a na 
základe odlišnej legislatívnej iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.1 – odsek 2 – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– zabezpečí, aby sa granty ERC 
vykonávali v súlade s jednoduchými, 
transparentnými postupmi zameranými na 

– zabezpečí, aby sa granty ERC 
vykonávali v súlade s jednoduchými, 
transparentnými postupmi zameranými na 
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excelentnosť, podporu iniciatívnosti a 
kombinovanie flexibility a zodpovednosti, 
a to neustálym monitorovaním kvality 
operácií a vykonávania,

vysokú vedeckú kvalitu, podporu 
iniciatívnosti a kombinovanie flexibility a 
zodpovednosti, a to neustálym 
monitorovaním kvality operácií a 
vykonávania,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 641
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.1 – odsek 2 – bod 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– preskúma a posúdi výsledky ERC, 
ako aj kvalitu a vplyv výskumu 
financovaného z prostriedkov ERC, a vydá 
odporúčania na nápravné alebo budúce 
opatrenia,

– preskúma a posúdi výsledky ERC, 
ako aj kvalitu a vplyv výskumu 
financovaného z prostriedkov ERC, a vydá 
odporúčania na nápravné alebo budúce 
opatrenia, zahŕňa to aj uvádzanie otázok 
súvisiacich s klímou v predkladaných 
návrhoch, ak program dosahuje menej 
ako 50 % cieľa výdavkov na klímu, ako sa 
vyžaduje v článku 6b (nový) [nariadenia 
o stanovení rámcového programu];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.1 – odsek 2 – bod 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– preskúma a posúdi výsledky ERC, 
ako aj kvalitu a vplyv výskumu 
financovaného z prostriedkov ERC, a vydá
odporúčania na nápravné alebo budúce 
opatrenia,

– pravidelne predloží na externú 
kontrolu a posúdenie výsledky ERC, ako 
aj kvalitu a vplyv výskumu financovaného 
z prostriedkov ERC, a v súlade s tým 
prijme odporúčania a vypracuje 
usmernenia pre nápravné alebo budúce 
opatrenia,
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Or. en

Odôvodnenie

Ako sa uvádza predtým, posúdenie a kontrolu výkonnosti EUR nemožno zveriť samotnému 
ERC. Ide o základnú koncepciu dobrej administratívnej praxe.

Pozmeňujúci návrh 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predseda ERC bude počas svojho 
funkčného obdobia sídliť v Bruseli a 
väčšinu svojho pracovného času12 bude 
venovať záležitostiam ERC. Odmeňuje sa 
na úrovni, ktorá zodpovedá vrcholovému 
manažmentu Komisie, a bude mať k 
dispozícii špecializovanú implementačnú
štruktúru s potrebnou podporou na 
vykonávanie svojich funkcií.

Predseda ERC bude počas svojho 
funkčného obdobia sídliť v Bruseli a celý 
svoj pracovný čas bude venovať 
záležitostiam ERC. Odmeňuje sa na 
úrovni, ktorá zodpovedá vrcholovému 
manažmentu Komisie, a bude mať k 
dispozícii špecializovanú implementačnú 
štruktúru s potrebnou podporou na 
vykonávanie svojich funkcií.
Predseda by sa mal zdržať toho, aby na 
úrovni rady predstavoval verejnú alebo 
súkromnú inštitúciu a podieľal sa na 
činnostiach, ktoré by mohli viesť ku 
konfliktu záujmov s jeho povinnosťami 
predsedu ERC.

_________________

12 V zásade minimálne 80 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecializovaná implementačná štruktúra 
zodpovedá za všetky aspekty 

Špecializovaná implementačná štruktúra 
zodpovedá za všetky aspekty 
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administratívneho vykonávania a realizácie 
programu podľa pracovného programu 
ERC. Konkrétne bude vykonávať postupy 
hodnotenia, partnerské preskúmanie a 
výberový proces v súlade so stratégiou 
stanovenou vedeckou radou a bude 
zabezpečovať finančné a vedecké riadenie 
grantov. Špecializovaná implementačná 
štruktúra bude podporovať vedeckú radu 
pri vykonávaní všetkých jej úloh 
uvedených vyššie vrátane vypracovania jej 
vedeckej stratégie, monitorovania operácií, 
preskúmania a posúdenia výsledkov ERC, 
ako aj jej informačných a komunikačných 
činností, poskytne prístup k potrebným 
dokumentom a údajom vo svojom 
vlastníctve a bude priebežne informovať 
vedeckú radu o svojich činnostiach.

administratívneho vykonávania a realizácie 
programu podľa pracovného programu 
ERC. Konkrétne bude vykonávať postupy 
hodnotenia, partnerské preskúmanie a 
výberový proces v súlade so stratégiou 
stanovenou vedeckou radou a bude 
zabezpečovať finančné a vedecké riadenie 
grantov. Špecializovaná implementačná 
štruktúra bude podporovať vedeckú radu 
pri vykonávaní všetkých jej úloh 
uvedených vyššie vrátane monitorovania 
operácií, ako aj jej informačných a 
komunikačných činností, poskytne prístup 
k potrebným dokumentom a údajom vo 
svojom vlastníctve a bude priebežne 
informovať vedeckú radu o svojich 
činnostiach.

Or. en

Odôvodnenie

Účasť špecializovanej implementačnej štruktúry na vypracovaní vedeckej stratégie ERC sa 
zdá byť absolútne nevhodná. Ako už bolo uvedené, kontrola a posúdenie výsledkov ERC by sa 
navyše malo zveriť externému orgánu.

Pozmeňujúci návrh 645
Evžen Tošenovský

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.2.3 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– zaistí kontinuitu a delegovanie úloh 
a povinností v rámci špecializovanej 
implementačnej štruktúry, pričom prihliada 
na názor vedeckej rady,

– bude monitorovať kontinuitu 
a zabezpečí delegovanie úloh a povinností 
v rámci špecializovanej implementačnej 
štruktúry, pričom prihliada na názor 
vedeckej rady,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.2.3 – odsek 1 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– zaistí včasné prijatie pracovného 
programu, stanovísk k vykonávacej 
metodike a potrebným vykonávacím 
pravidlám vrátane pravidiel ERC na 
predkladanie návrhov a vzorovej dohody o 
grante ERC, pričom zohľadní stanoviská 
vedeckej rady,

– zaistí včasné prijatie pracovného 
programu, stanovísk k vykonávacej 
metodike a potrebným vykonávacím 
pravidlám vrátane pravidiel ERC na 
predkladanie návrhov a vzorovej dohody o 
grante ERC, pričom zohľadní stanoviská 
vedeckej rady a strategický plán 
Európskeho horizontu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 647
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.2.3 – odsek 1 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– zodpovedá za celkové vykonávanie 
výskumného rámcového programu a 
monitoruje špecializovanú implementačnú 
štruktúru.

– zodpovedá za celkové vykonávanie 
výskumného rámcového programu a 
monitoruje špecializovanú implementačnú 
štruktúru, ako aj výkonnosť pri 
prispievaní k plneniu 50 % cieľa 
výdavkov súvisiacich s klímou v súlade 
s článkom 6b (nový) [nariadenia, ktorým 
sa zriaďuje rámcový program].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.2.3 – odsek 1 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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– zodpovedá za celkové vykonávanie 
výskumného rámcového programu a 
monitoruje špecializovanú implementačnú 
štruktúru.

– zodpovedá za celkové vykonávanie 
výskumného rámcového programu a 
monitoruje činnosti vedeckej rady 
a špecializovanej implementačnej 
štruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európa potrebuje kvalifikovanú a odolnú
základňu ľudského kapitálu v oblasti 
výskumu a inovácie, ktorá sa dokáže ľahko 
prispôsobiť a nájsť udržateľné riešenia pre 
budúce výzvy ako významné demografické 
zmeny v Európe. Na zabezpečenie 
excelentnosti treba zaistiť, aby boli 
výskumní pracovníci mobilní, 
spolupracovali a šírili poznatky medzi 
jednotlivými krajinami, sektormi a 
disciplínami, a mali správnu kombináciu 
vedomostí a zručností na riešenie 
spoločenských výziev a podporu inovácie.

Európa potrebuje kvantitatívne významnú 
základňu kvalifikovaných a odolných
ľudských zdrojov v oblasti výskumu a 
inovácie, ktorá sa dokáže ľahko 
prispôsobiť a nájsť udržateľné riešenia pre 
súčasné a budúce spoločenské výzvy, ako 
sú napríklad významné demografické 
zmeny v Európe. Na zabezpečenie 
najvyššej kvality treba zaistiť, aby boli 
výskumní pracovníci mobilní, 
spolupracovali a šírili poznatky medzi 
jednotlivými krajinami, sektormi a 
disciplínami a mali správnu kombináciu 
vedomostí a zručností na riešenie 
spoločenských výziev a podporu inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 650
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európa potrebuje kvalifikovanú a odolnú 
základňu ľudského kapitálu v oblasti 
výskumu a inovácie, ktorá sa dokáže ľahko 

Európa potrebuje kvalifikovanú a odolnú 
základňu ľudského kapitálu v oblasti 
výskumu a inovácie, ktorá sa dokáže ľahko 
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prispôsobiť a nájsť udržateľné riešenia pre 
budúce výzvy ako významné demografické 
zmeny v Európe. Na zabezpečenie 
excelentnosti treba zaistiť, aby boli 
výskumní pracovníci mobilní, 
spolupracovali a šírili poznatky medzi 
jednotlivými krajinami, sektormi a 
disciplínami, a mali správnu kombináciu 
vedomostí a zručností na riešenie 
spoločenských výziev a podporu inovácie.

prispôsobiť a nájsť udržateľné riešenia pre 
budúce výzvy ako významné demografické 
zmeny v Európe. Na zabezpečenie 
excelentnosti treba zaistiť, aby boli
výskumní pracovníci mobilní, aby mali 
úplnú prístup k najkvalitnejšej 
infraštruktúre, aby spolupracovali a šírili 
poznatky medzi jednotlivými krajinami, 
sektormi a disciplínami a mali správnu 
kombináciu vedomostí a zručností na 
riešenie spoločenských výziev a podporu 
inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Programami mobility sa zaistia skutočne 
rovnaké príležitosti pre ženy a mužov 
a budú zahŕňať osobitné opatrenia na 
odstránenie prekážok mobility pre 
výskumníčky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európa je vedecká veľmoc s približne 
1,8 milióna výskumných pracovníkov, 
ktorí pôsobia na tisíckach univerzít, vo 
výskumných centrách a v popredných 
svetových spoločnostiach. Odhaduje sa 

Európa je vedecká veľmoc s približne 
1,8 milióna výskumných pracovníkov, 
ktorí pôsobia na tisíckach univerzít, vo 
výskumných centrách a v popredných 
svetových spoločnostiach. Odhaduje sa 
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však, že EÚ bude musieť do roku 2027 
vyškoliť a zamestnať aspoň milión nových 
výskumných pracovníkov, aby dosiahla 
ciele stanovené na zvýšenie investícií do 
výskumu a inovácie. Táto potreba je 
mimoriadne naliehavá v neakademickom 
sektore. EÚ musí zvýšiť úsilie s cieľom 
zatraktívniť výskumnú profesiu pre viac 
mladých žien a mužov, prilákať 
výskumných pracovníkov z tretích krajín, 
udržať si vlastných výskumných 
pracovníkov a opätovne začleniť 
európskych výskumných pracovníkov, 
ktorí pracujú mimo Európy. V záujme 
rovnomernejšieho rozšírenia excelentnosti 
treba navyše v celom európskom 
výskumnom priestore zlepšovať 
podmienky pre výskumných pracovníkov. 
V tejto súvislosti sú potrebné silnejšie 
prepojenia s európskym vzdelávacím 
priestorom, Európskym fondom 
regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskym 
sociálnym fondom (ESF+).

však, že EÚ bude musieť do roku 2027 
vyškoliť a zamestnať aspoň milión nových 
výskumných pracovníkov, aby dosiahla 
ciele stanovené na zvýšenie investícií do 
výskumu a inovácie. Táto potreba je 
mimoriadne naliehavá v neakademickom 
sektore. EÚ musí zvýšiť úsilie s cieľom 
zatraktívniť výskumnú profesiu pre viac 
mladých žien a mužov, prilákať 
výskumných pracovníkov z tretích krajín, 
udržať si vlastných výskumných 
pracovníkov a opätovne začleniť 
európskych výskumných pracovníkov, 
ktorí pracujú mimo Európy.
Na dosiahnutie tohto cieľa by sa mala 
venovať pozornosť programom, ktoré 
uľahčujú rovnováhu medzi rodinným a 
pracovným životom, a to pridaním väčšej 
pružnosti pre výskumných pracovníkov 
oboch pohlaví s cieľom uľahčiť 
zosúladenie pracovného a rodinného 
života. Zabezpečenie plnej rodovej 
rovnosti vo všetkých odvetviach vrátane 
vedy, techniky a inovácií je základnou 
podmienkou globálneho hospodárskeho 
rozvoja. V záujme zaistenia synergie a 
rovnomernejšieho rozšírenia excelentnosti 
sa bude naďalej používať označenie 
„známka excelentnosti“ na výzvy v rámci 
MSCA, pričom treba navyše v celom 
európskom výskumnom priestore 
zlepšovať podmienky pre výskumných 
pracovníkov vrátane riešenia rozdielov 
v odmeňovaní medzi výskumníkmi 
z rôznych členských štátov zapojených do 
projektov rámcového programu EÚ 
v oblasti výskumu a inovácií. V tejto 
súvislosti sú potrebné silnejšie prepojenia s 
európskym vzdelávacím priestorom, 
Európskym fondom regionálneho rozvoja 
(EFRR) a Európskym sociálnym fondom 
(ESF+).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 653
Jakop Dalunde
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európa je vedecká veľmoc s približne 
1,8 milióna výskumných pracovníkov, 
ktorí pôsobia na tisíckach univerzít, vo 
výskumných centrách a v popredných 
svetových spoločnostiach. Odhaduje sa 
však, že EÚ bude musieť do roku 2027 
vyškoliť a zamestnať aspoň milión nových 
výskumných pracovníkov, aby dosiahla 
ciele stanovené na zvýšenie investícií do 
výskumu a inovácie. Táto potreba je 
mimoriadne naliehavá v neakademickom 
sektore. EÚ musí zvýšiť úsilie s cieľom 
zatraktívniť výskumnú profesiu pre viac 
mladých žien a mužov, prilákať 
výskumných pracovníkov z tretích krajín, 
udržať si vlastných výskumných 
pracovníkov a opätovne začleniť 
európskych výskumných pracovníkov, 
ktorí pracujú mimo Európy. V záujme 
rovnomernejšieho rozšírenia excelentnosti 
treba navyše v celom európskom 
výskumnom priestore zlepšovať 
podmienky pre výskumných pracovníkov. 
V tejto súvislosti sú potrebné silnejšie 
prepojenia s európskym vzdelávacím 
priestorom, Európskym fondom 
regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskym 
sociálnym fondom (ESF+).

Európa je vedecká veľmoc s približne 
1,8 milióna výskumných pracovníkov, 
ktorí pôsobia na tisíckach univerzít, vo 
výskumných centrách a v popredných 
svetových spoločnostiach. Odhaduje sa 
však, že EÚ bude musieť do roku 2027 
vyškoliť a zamestnať aspoň milión nových 
výskumných pracovníkov, aby dosiahla 
ciele stanovené na zvýšenie investícií do 
výskumu a inovácie. Táto potreba je 
mimoriadne naliehavá v neakademickom 
sektore. EÚ musí zvýšiť úsilie s cieľom 
zatraktívniť výskumnú profesiu pre viac 
mladých žien a mužov, prilákať 
výskumných pracovníkov z tretích krajín, 
udržať si vlastných výskumných 
pracovníkov a opätovne začleniť 
európskych výskumných pracovníkov, 
ktorí pracujú mimo Európy. Na 
dosiahnutie tohto cieľa treba venovať 
pozornosť režimom uľahčujúcim 
rovnováhu medzi rodinným a pracovným 
životom. Zabezpečenie plnej rodovej 
rovnosti vo všetkých odvetviach vrátane 
vedy, techniky a inovácií je základnou 
podmienkou globálneho hospodárskeho 
rozvoja. V záujme rovnomernejšieho 
rozšírenia excelentnosti treba navyše v 
celom európskom výskumnom priestore 
zlepšovať podmienky pre výskumných 
pracovníkov. V tejto súvislosti sú potrebné 
silnejšie prepojenia s európskym 
vzdelávacím priestorom, Európskym 
fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a 
Európskym sociálnym fondom (ESF+).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európa je vedecká veľmoc s približne 
1,8 milióna výskumných pracovníkov, 
ktorí pôsobia na tisíckach univerzít, vo 
výskumných centrách a v popredných 
svetových spoločnostiach. Odhaduje sa 
však, že EÚ bude musieť do roku 2027 
vyškoliť a zamestnať aspoň milión nových 
výskumných pracovníkov, aby dosiahla 
ciele stanovené na zvýšenie investícií do 
výskumu a inovácie. Táto potreba je 
mimoriadne naliehavá v neakademickom 
sektore. EÚ musí zvýšiť úsilie s cieľom 
zatraktívniť výskumnú profesiu pre viac 
mladých žien a mužov, prilákať 
výskumných pracovníkov z tretích krajín, 
udržať si vlastných výskumných 
pracovníkov a opätovne začleniť 
európskych výskumných pracovníkov, 
ktorí pracujú mimo Európy. V záujme 
rovnomernejšieho rozšírenia excelentnosti 
treba navyše v celom európskom 
výskumnom priestore zlepšovať 
podmienky pre výskumných pracovníkov. 
V tejto súvislosti sú potrebné silnejšie 
prepojenia s európskym vzdelávacím 
priestorom, Európskym fondom 
regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskym 
sociálnym fondom (ESF+).

Európa je vedecká veľmoc s približne 
1,8 milióna výskumných pracovníkov, 
ktorí pôsobia na tisíckach univerzít, vo 
výskumných centrách a v popredných 
svetových spoločnostiach. Odhaduje sa 
však, že EÚ bude musieť do roku 2027 
vyškoliť a zamestnať aspoň milión nových 
výskumných pracovníkov, aby dosiahla 
ciele stanovené na zvýšenie investícií do 
výskumu a inovácie. Táto potreba je 
mimoriadne naliehavá v neakademickom 
sektore. EÚ musí rozšíriť úsilie s cieľom 
zatraktívniť výskumnú profesiu pre viac 
mladých žien a mužov, prilákať 
výskumných pracovníkov z tretích krajín, 
udržať si vlastných výskumných 
pracovníkov a opätovne začleniť 
európskych výskumných pracovníkov, 
ktorí pracujú mimo Európy. V záujme 
rovnomernejšieho rozšírenia excelentnosti 
a účasti na výskumných a inovačných 
programoch a činnostiach najvyššej 
kvality treba navyše v celom európskom 
výskumnom priestore zlepšovať 
podmienky pre výskumných pracovníkov. 
V tejto súvislosti sú potrebné silnejšie 
prepojenia s európskym vzdelávacím 
priestorom, Európskym fondom 
regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskym 
sociálnym fondom (ESF+).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Európa je vedecká veľmoc s približne 
1,8 milióna výskumných pracovníkov, 
ktorí pôsobia na tisíckach univerzít, vo 
výskumných centrách a v popredných 
svetových spoločnostiach. Odhaduje sa 
však, že EÚ bude musieť do roku 2027 
vyškoliť a zamestnať aspoň milión nových 
výskumných pracovníkov, aby dosiahla 
ciele stanovené na zvýšenie investícií do 
výskumu a inovácie. Táto potreba je 
mimoriadne naliehavá v neakademickom 
sektore. EÚ musí zvýšiť úsilie s cieľom 
zatraktívniť výskumnú profesiu pre viac 
mladých žien a mužov, prilákať 
výskumných pracovníkov z tretích krajín, 
udržať si vlastných výskumných 
pracovníkov a opätovne začleniť 
európskych výskumných pracovníkov, 
ktorí pracujú mimo Európy. V záujme 
rovnomernejšieho rozšírenia excelentnosti 
treba navyše v celom európskom 
výskumnom priestore zlepšovať 
podmienky pre výskumných pracovníkov. 
V tejto súvislosti sú potrebné silnejšie 
prepojenia s európskym vzdelávacím 
priestorom, Európskym fondom 
regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskym 
sociálnym fondom (ESF+).

Európa je vedecká veľmoc s približne 
1,8 milióna výskumných pracovníkov, 
ktorí pôsobia na tisíckach univerzít, vo 
výskumných centrách a v popredných 
svetových spoločnostiach. Odhaduje sa 
však, že EÚ bude musieť do roku 2027 
vyškoliť a zamestnať aspoň milión nových 
výskumných pracovníkov, aby dosiahla 
ciele stanovené na zvýšenie investícií do 
výskumu a inovácie. Táto potreba je 
mimoriadne naliehavá v neakademickom 
sektore. EÚ musí zvýšiť úsilie s cieľom 
zatraktívniť výskumnú profesiu pre viac 
mladých žien a mužov, udržať si vlastných 
výskumných pracovníkov a opätovne 
začleniť európskych výskumných 
pracovníkov, ktorí pracujú mimo Európy. 
V záujme rovnomernejšieho rozšírenia 
excelentnosti treba navyše v celom 
európskom výskumnom priestore 
zlepšovať podmienky pre výskumných 
pracovníkov. V tejto súvislosti sú potrebné 
silnejšie prepojenia s európskym 
vzdelávacím priestorom, Európskym 
fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a 
Európskym sociálnym fondom (ESF+).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 656
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) 
sa zameriavajú na excelentný výskum, 
ktorý prebieha úplne zdola nahor, je 
otvorený pre akúkoľvek oblasť výskumu a 
inovácie od základného výskumu až po 
prijatie na trhu a inovačné služby. Zahŕňajú 
oblasti výskumu, na ktoré sa vzťahujú 
Zmluva o fungovaní Európskej únie 

Akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) 
sa zameriavajú na excelentný výskum, 
ktorý prebieha úplne zdola nahor, je 
otvorený pre akúkoľvek oblasť výskumu a 
inovácie od základného výskumu až po 
prijatie na trhu a inovačné služby. Zahŕňajú 
oblasti výskumu, na ktoré sa vzťahujú 
Zmluva o fungovaní Európskej únie 
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a Zmluva o založení Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu 
(Euratom). V prípade osobitných potrieb a 
v závislosti od dostupnosti dodatočných 
zdrojov financovania sa môže program 
MSCA zamerať na určité činnosti, pokiaľ 
ide o konkrétne výzvy (vrátane 
identifikovaných misií), typy výskumných 
a inovačných inštitúcií alebo zemepisné 
lokality, s cieľom reagovať na vývoj 
európskych požiadaviek so zreteľom na 
zručnosti, odbornú prípravu v oblasti 
výskumu, kariérny rast a spoločné 
využívanie vedomostí.

a Zmluva o založení Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu 
(Euratom). Na tento účel sa použijú 
dodatočné zdroje financovania, ktoré 
budú dostupné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) 
sa zameriavajú na excelentný výskum, 
ktorý prebieha úplne zdola nahor, je 
otvorený pre akúkoľvek oblasť výskumu a 
inovácie od základného výskumu až po 
prijatie na trhu a inovačné služby. Zahŕňajú 
oblasti výskumu, na ktoré sa vzťahujú 
Zmluva o fungovaní Európskej únie 
a Zmluva o založení Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu 
(Euratom). V prípade osobitných potrieb a 
v závislosti od dostupnosti dodatočných 
zdrojov financovania sa môže program 
MSCA zamerať na určité činnosti, pokiaľ 
ide o konkrétne výzvy (vrátane 
identifikovaných misií), typy výskumných 
a inovačných inštitúcií alebo zemepisné 
lokality, s cieľom reagovať na vývoj 
európskych požiadaviek so zreteľom na 
zručnosti, odbornú prípravu v oblasti 
výskumu, kariérny rast a spoločné 
využívanie vedomostí.

Akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) 
sa zameriavajú na vysokokvalitný výskum
zdola nahor, ktorý je otvorený pre 
akúkoľvek oblasť od základného výskumu 
až po prijatie na trhu a inovačné služby. 
Zahŕňajú oblasti výskumu, na ktoré sa 
vzťahujú Zmluva o fungovaní Európskej 
únie a Zmluva o založení Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu 
(Euratom). V prípade osobitných potrieb a 
v závislosti od dostupnosti dodatočných 
zdrojov financovania sa môže program 
MSCA zamerať na určité činnosti, pokiaľ 
ide o konkrétne výzvy (vrátane 
identifikovaných misií), typy výskumných 
a inovačných inštitúcií alebo zemepisné 
lokality, s cieľom reagovať na vývoj 
európskych požiadaviek so zreteľom na 
zručnosti, odbornú prípravu v oblasti 
výskumu, kariérny rast a spoločné 
využívanie vedomostí.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 658
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 4 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kľúčovou činnosťou je poskytovanie 
excelentnej a inovatívnej odbornej 
prípravy začínajúcim výskumníkom na 
postgraduálnej úrovni prostredníctvom 
interdisciplinárnych projektov alebo 
doktorandských programov, ktoré 
umožnia výskumníkom rozvíjať svoje 
výskumné skúsenosti a do ktorých sa 
zapoja univerzity, výskumné inštitúcie, 
podniky, MSP a ďalšie sociálno-
ekonomické skupiny z rôznych krajín. To 
rozvinie a zlepší kariérne vyhliadky 
mladých postgraduálnych výskumníkov vo 
verejnom, ako aj súkromnom sektore.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 659
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program MSCA je hlavným nástrojom na 
úrovni EÚ na prilákanie výskumných 
pracovníkov z tretích krajín do Európy, 
čím významne prispieva ku globálnej 
spolupráci v oblasti výskumu a inovácie. 
Preukázalo sa, že program MSCA má 
nielen pozitívny vplyv na jednotlivcov, 
organizácie a na úrovni systému, ale 
prináša aj prelomové výsledky výskumu s 
veľkým vplyvom a zároveň značne 
prispieva k riešeniu spoločenských a 

Program MSCA je hlavným nástrojom na 
úrovni EÚ na prilákanie výskumných 
pracovníkov z tretích krajín do Európy, 
čím významne prispieva k európskej 
vedeckej a hospodárskej 
konkurencieschopnosti a ku globálnej 
spolupráci v oblasti výskumu a inovácie. 
Preukázalo sa, že program MSCA má 
nielen pozitívny vplyv na jednotlivcov, 
organizácie a na úrovni systému, ale 
prináša aj prelomové výsledky výskumu s 
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strategických výziev. Dlhodobé investície 
do ľudí sa vyplácajú, o čom svedčí počet 
nositeľov Nobelovej ceny, ktorí boli 
štipendistami alebo supervízormi programu 
MSCA.

veľkým vplyvom a zároveň značne 
prispieva k riešeniu spoločenských a 
strategických výziev. Dlhodobé investície 
do ľudí sa vyplácajú, o čom svedčí počet 
nositeľov Nobelovej ceny, ktorí boli 
štipendistami alebo supervízormi programu 
MSCA.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 660
Evžen Tošenovský

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program MSCA je hlavným nástrojom na 
úrovni EÚ na prilákanie výskumných 
pracovníkov z tretích krajín do Európy, 
čím významne prispieva ku globálnej 
spolupráci v oblasti výskumu a inovácie. 
Preukázalo sa, že program MSCA má 
nielen pozitívny vplyv na jednotlivcov, 
organizácie a na úrovni systému, ale 
prináša aj prelomové výsledky výskumu s 
veľkým vplyvom a zároveň značne 
prispieva k riešeniu spoločenských a 
strategických výziev. Dlhodobé investície 
do ľudí sa vyplácajú, o čom svedčí počet 
nositeľov Nobelovej ceny, ktorí boli 
štipendistami alebo supervízormi programu 
MSCA.

Program MSCA je spolu s ERC hlavným 
nástrojom na úrovni EÚ na prilákanie 
výskumných pracovníkov z tretích krajín 
do Európy, čím významne prispieva ku 
globálnej spolupráci v oblasti výskumu a 
inovácie. Preukázalo sa, že program 
MSCA má nielen pozitívny vplyv na 
jednotlivcov, organizácie a na úrovni 
systému, ale prináša aj prelomové výsledky 
výskumu s veľkým vplyvom a zároveň 
značne prispieva k riešeniu spoločenských 
a strategických výziev. Dlhodobé investície 
do ľudí sa vyplácajú, o čom svedčí počet 
nositeľov Nobelovej ceny, ktorí boli 
štipendistami alebo supervízormi programu 
MSCA.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 661
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prostredníctvom globálnej súťaže v oblasti 
výskumu medzi vedcami a hostiteľskými 
organizáciami z akademickej obce aj mimo 
nej a prostredníctvom vytvárania a výmeny 
vysokokvalitných poznatkov naprieč 
krajinami, sektormi a disciplínami program 
MSCA významne prispieva k dosahovaniu 
cieľov programu pre zamestnanosť, rast a 
investície, globálnej stratégie EÚ a cieľom 
trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Prostredníctvom globálnej súťaže v oblasti 
výskumu medzi vedcami a hostiteľskými 
organizáciami z akademickej obce aj mimo 
nej a prostredníctvom vytvárania a výmeny 
vysokokvalitných poznatkov naprieč 
krajinami, sektormi a disciplínami program 
MSCA významne prispieva k dosahovaniu 
cieľov programu pre zamestnanosť, rast a 
investície, globálnej stratégie EÚ, cieľom 
trvalo udržateľného rozvoja OSN
a záväzkom EÚ podľa Parížskej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 662
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program MSCA prispieva k zvýšeniu 
účinnosti, konkurencieschopnosti a 
príťažlivosti Európskeho výskumného 
priestoru (EVP) v celosvetovom meradle. 
Možno to dosiahnuť zameraním sa na novú 
generáciu kvalifikovaných výskumných 
pracovníkov a podporou nádejných 
talentov z celej EÚ a mimo nej;
intenzívnym šírením a uplatňovaním 
nových poznatkov a nápadov v európskych 
politikách, hospodárstve a spoločnosti, 
okrem iného lepšou vedeckou 
komunikáciou a opatreniami na 
informovanie verejnosti; uľahčením 
spolupráce medzi výskumnými 
organizáciami; a štruktúrovaným vplyvom 
na EVP, podporou otvoreného trhu práce a 
stanovením noriem pre kvalitnú odbornú 
prípravu, atraktívnymi podmienkami 
zamestnávania a otvoreným náborom pre 
všetkých výskumných pracovníkov.

Program MSCA prispieva k zvýšeniu 
účinnosti, konkurencieschopnosti a 
príťažlivosti Európskeho výskumného 
priestoru (EVP) v celosvetovom meradle. 
Možno to dosiahnuť zameraním sa na novú 
generáciu kvalifikovaných výskumných 
pracovníkov a podporou nádejných 
talentov, najmä výskumníkov na začiatku 
kariéry, z celej EÚ a mimo nej; osobitnú 
pozornosť treba venovať aj výskumníkom 
a vedcom, ktorí len nedávno prišli do 
Európy ako migranti a ktorí majú vyššie 
vzdelanie a mali by dostať príležitosť 
začleniť sa čo najskôr do európskej 
vedeckej komunity a štruktúr;
intenzívnym šírením a uplatňovaním 
nových poznatkov a nápadov v európskych 
politikách, hospodárstve a spoločnosti, 
okrem iného lepšou vedeckou 
komunikáciou a opatreniami na 
informovanie verejnosti; uľahčením 
spolupráce medzi výskumnými 
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organizáciami; a štruktúrovaným vplyvom 
na EVP, podporou otvoreného trhu práce a 
stanovením noriem pre kvalitnú odbornú 
prípravu, atraktívnymi podmienkami 
zamestnávania a otvoreným náborom pre 
všetkých výskumných pracovníkov
s osobitným dôrazom na vedcov 
a výskumníkov, ktorí prišli do Európy 
nedávno ako migranti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program MSCA prispieva k zvýšeniu 
účinnosti, konkurencieschopnosti a 
príťažlivosti Európskeho výskumného 
priestoru (EVP) v celosvetovom meradle. 
Možno to dosiahnuť zameraním sa na novú 
generáciu kvalifikovaných výskumných 
pracovníkov a podporou nádejných 
talentov z celej EÚ a mimo nej;
intenzívnym šírením a uplatňovaním 
nových poznatkov a nápadov v európskych 
politikách, hospodárstve a spoločnosti, 
okrem iného lepšou vedeckou 
komunikáciou a opatreniami na 
informovanie verejnosti; uľahčením 
spolupráce medzi výskumnými 
organizáciami; a štruktúrovaným vplyvom 
na EVP, podporou otvoreného trhu práce a 
stanovením noriem pre kvalitnú odbornú 
prípravu, atraktívnymi podmienkami 
zamestnávania a otvoreným náborom pre 
všetkých výskumných pracovníkov.

Program MSCA prispieva k zvýšeniu 
účinnosti, konkurencieschopnosti a 
príťažlivosti Európskeho výskumného 
priestoru (EVP) v celosvetovom meradle. 
Možno to dosiahnuť zameraním sa na novú 
generáciu kvalifikovaných výskumných 
pracovníkov a podporou nádejných 
talentov z celej EÚ a mimo nej;
intenzívnym šírením a uplatňovaním 
nových poznatkov a nápadov v európskych 
politikách, hospodárstve a spoločnosti, 
okrem iného lepšou vedeckou 
komunikáciou a opatreniami na 
informovanie verejnosti; uľahčením 
spolupráce medzi výskumnými 
organizáciami; a štruktúrovaným vplyvom 
na EVP, podporou otvoreného trhu práce 
so zaručením pracovných práv a 
stanovením noriem pre kvalitnú odbornú 
prípravu, atraktívnymi a nie neistými 
podmienkami zamestnávania a otvoreným 
náborom pre všetkých výskumných 
pracovníkov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program MSCA prispieva k zvýšeniu 
účinnosti, konkurencieschopnosti a 
príťažlivosti Európskeho výskumného 
priestoru (EVP) v celosvetovom meradle. 
Možno to dosiahnuť zameraním sa na 
novú generáciu kvalifikovaných 
výskumných pracovníkov a podporou 
nádejných talentov z celej EÚ a mimo nej;
intenzívnym šírením a uplatňovaním 
nových poznatkov a nápadov v európskych 
politikách, hospodárstve a spoločnosti, 
okrem iného lepšou vedeckou 
komunikáciou a opatreniami na 
informovanie verejnosti; uľahčením 
spolupráce medzi výskumnými 
organizáciami; a štruktúrovaným vplyvom 
na EVP, podporou otvoreného trhu práce a 
stanovením noriem pre kvalitnú odbornú 
prípravu, atraktívnymi podmienkami 
zamestnávania a otvoreným náborom pre 
všetkých výskumných pracovníkov.

Program MSCA prispieva k zvýšeniu 
účinnosti, konkurencieschopnosti a 
príťažlivosti Európskeho výskumného 
priestoru (EVP) v celosvetovom meradle. 
Dosiahne sa to zameraním sa na novú 
generáciu kvalifikovaných výskumných 
pracovníkov a podporou nádejných 
talentov z celej EÚ a mimo nej;
intenzívnym šírením a uplatňovaním 
nových poznatkov a nápadov v európskych 
politikách, hospodárstve a spoločnosti, 
okrem iného lepšou vedeckou 
komunikáciou a opatreniami na 
informovanie verejnosti; uľahčením 
spolupráce medzi výskumnými 
organizáciami; a štruktúrovaným vplyvom 
na EVP, podporou otvoreného trhu práce a 
stanovením noriem pre kvalitnú odbornú 
prípravu, atraktívnymi podmienkami 
zamestnávania a otvoreným 
transparentným náborom vychádzajúcim 
z výsledkov pre všetkých výskumných 
pracovníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Je zaujímavé, že nadmieru ambiciózne ciele ERC „sa dosahujú“, zatiaľ čo primerané, 
realizovateľné a už preukázateľné úspechy MSCA „možno dosiahnuť“.

Pozmeňujúci návrh 665
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2.2.1. Pestovanie excelentnosti 
prostredníctvom cezhraničnej, 
medziodvetvovej a interdisciplinárnej 
mobility výskumných pracovníkov

2.2.1. Pestovanie excelentnosti 
prostredníctvom cezhraničnej, 
medziodvetvovej a interdisciplinárnej 
mobility výskumných pracovníkov vrátane 
prístupu k výskumnej infraštruktúre

Or. en

Pozmeňujúci návrh 666
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EÚ musí ostať referenčným bodom pre 
excelentný výskum a prilákať tak 
najsľubnejších výskumných pracovníkov z 
Európy a mimo nej vo všetkých fázach ich
kariéry. Možno to dosiahnuť tak, že sa 
výskumným pracovníkom a zamestnancom 
zaoberajúcim sa výskumom umožní pohyb 
a spolupráca medzi krajinami, odvetviami 
a odbormi, aby mohli profitovať z kvalitnej 
odbornej prípravy a kariérnych príležitostí. 
Uľahčí sa tak kariérny postup medzi 
akademickým a neakademickým sektorom 
a podnieti sa podnikateľská činnosť.

EÚ musí ostať referenčným bodom pre 
excelentný výskum a prilákať tak 
najsľubnejších výskumných pracovníkov z 
Európy a mimo nej vo všetkých fázach ich 
kariéry. Možno to dosiahnuť tak, že sa 
výskumným pracovníkom a zamestnancom 
zaoberajúcim sa výskumom umožní pohyb 
a spolupráca medzi krajinami, odvetviami 
a odbormi a umožní sa im prístup 
k najkvalitnejšej infraštruktúre, aby mohli 
profitovať z kvalitnej odbornej prípravy a 
kariérnych príležitostí. Uľahčí sa tak 
kariérny postup medzi akademickým a 
neakademickým sektorom a podnieti sa 
podnikateľská činnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 667
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.1 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– mobilita pre najlepších alebo 
najsľubnejších výskumných pracovníkov v 
rámci Európy alebo mimo nej, bez ohľadu 

– mobilita pre najlepších alebo 
najsľubnejších výskumných pracovníkov v 
rámci Európy alebo mimo nej, bez ohľadu 
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na ich štátnu príslušnosť, s cieľom 
realizovať excelentný výskum a rozvíjať 
zručnosti, ako aj kariéru v akademickom a 
neakademickom sektore.

na ich štátnu príslušnosť, s cieľom 
realizovať excelentný výskum a rozvíjať 
zručnosti, ako aj kariéru v akademickom a 
neakademickom sektore vrátane prístupu 
k výskumnej infraštruktúre.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 668
Olle Ludvigsson

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.1 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– mobilita pre najlepších alebo 
najsľubnejších výskumných pracovníkov v 
rámci Európy alebo mimo nej, bez ohľadu 
na ich štátnu príslušnosť, s cieľom 
realizovať excelentný výskum a rozvíjať 
zručnosti, ako aj kariéru v akademickom a 
neakademickom sektore.

– mobilita pre najlepších alebo 
najsľubnejších výskumných pracovníkov v 
rámci Európy alebo mimo nej, bez ohľadu 
na ich štátnu príslušnosť, s cieľom 
realizovať excelentný výskum a rozvíjať 
zručnosti, ako aj kariéru v akademickom a 
neakademickom sektore vrátane 
výskumných infraštruktúr.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.1 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– mobilita pre najlepších alebo 
najsľubnejších výskumných pracovníkov v 
rámci Európy alebo mimo nej, bez ohľadu 
na ich štátnu príslušnosť, s cieľom 
realizovať excelentný výskum a rozvíjať 
zručnosti, ako aj kariéru v akademickom a 
neakademickom sektore.

– mobilita pre najlepších alebo 
najsľubnejších výskumných pracovníkov v 
rámci Európy alebo mimo nej, bez ohľadu 
na ich štátnu príslušnosť, s cieľom 
realizovať vysokokvalitný výskum a 
rozvíjať zručnosti, ako aj kariéru v 
akademickom a neakademickom sektore.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.1 – odsek 2 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– mobilita zameraná na krajiny, 
ktoré nie sú dostatočne zastúpené 
v rámcovom programe, pre najlepších 
alebo najsľubnejších výskumných 
pracovníkov bez ohľadu na ich štátnu 
príslušnosť s cieľom realizovať 
excelentný výskum a rozvíjať zručnosti, 
ako aj kariéru v akademickom a 
neakademickom sektore.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 671
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.1 – odsek 2 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– uľahčenie prístupu pre sľubných 
vedcov a výskumníkov, ktorí práve prišli 
do Európy ako migranti, k excelentnému 
výskumu a rozvoju ich zručností, ako aj 
kariéry v akademickom a neakademickom 
svete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 672
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EÚ potrebuje silnú, odolnú a tvorivú 
základňu ľudských zdrojov so správnou 
kombináciou inovačných zručností 
zodpovedajúcich budúcim potrebám trhu 
práce v záujme inovácie a premeny 
vedomostí a nápadov na výrobky a služby s 
hospodárskym a spoločenským prínosom. 
Dá sa to dosiahnuť odbornou prípravou 
výskumných pracovníkov s cieľom 
prehĺbiť ich základné výskumné 
kompetencie a posilniť ich prierezové 
zručnosti ako tvorivé a podnikateľské 
zmýšľanie. Vďaka tomu budú môcť čeliť 
súčasným a budúcim svetovým výzvam a 
zlepšiť si kariérne vyhliadky a inovačný 
potenciál.

EÚ potrebuje silnú, odolnú a tvorivú 
základňu ľudských zdrojov so správnou 
kombináciou inovačných zručností 
zodpovedajúcich budúcim potrebám trhu 
práce v záujme inovácie a premeny 
vedomostí a nápadov na výrobky a služby 
s vedeckým, hospodárskym a 
spoločenským prínosom. Dá sa to 
dosiahnuť odbornou prípravou 
výskumných pracovníkov s cieľom 
prehĺbiť ich základné výskumné 
kompetencie a posilniť ich prierezové 
zručnosti ako tvorivé a podnikateľské 
zmýšľanie vrátane pochopenia prínosov, 
ktoré majú normy pri uvádzaní nových 
výrobkov a služieb na trh. Vďaka tomu 
budú môcť čeliť súčasným a budúcim 
svetovým výzvam a zlepšiť si kariérne 
vyhliadky a inovačný potenciál.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 673
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EÚ potrebuje silnú, odolnú a tvorivú 
základňu ľudských zdrojov so správnou 
kombináciou inovačných zručností 
zodpovedajúcich budúcim potrebám trhu 
práce v záujme inovácie a premeny 
vedomostí a nápadov na výrobky a služby s 
hospodárskym a spoločenským prínosom. 
Dá sa to dosiahnuť odbornou prípravou 
výskumných pracovníkov s cieľom 
prehĺbiť ich základné výskumné 
kompetencie a posilniť ich prierezové 
zručnosti ako tvorivé a podnikateľské
zmýšľanie. Vďaka tomu budú môcť čeliť 
súčasným a budúcim svetovým výzvam a 

EÚ potrebuje silnú, odolnú a tvorivú 
základňu ľudských zdrojov so správnou 
kombináciou inovačných zručností 
zodpovedajúcich budúcim potrebám trhu 
práce v záujme inovácie a premeny 
vedomostí a nápadov na výrobky a služby s 
hospodárskym a spoločenským prínosom. 
Dá sa to dosiahnuť odbornou prípravou 
výskumných pracovníkov s cieľom 
prehĺbiť ich základné výskumné 
kompetencie a posilniť ich prierezové 
zručnosti ako tvorivé, zodpovedné 
a otvorené spoločenské zmýšľanie. Vďaka 
tomu budú môcť čeliť súčasným a budúcim 
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zlepšiť si kariérne vyhliadky a inovačný 
potenciál.

svetovým výzvam a zlepšiť si kariérne 
vyhliadky a inovačný potenciál.

Or. en

Odôvodnenie

Mať viac podnikateľov so zázemím vo výskume je určite dobré, ale rovnako dobré je aj mať 
verejných úradníkov na najvyššej úrovni, politikov a manažérov so zázemím vo výskume. 
Dôraz sa teda nemôže obmedzovať na „podnikateľské“ zmýšľanie. Výskumníci by mali byť 
prítomní v celej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EÚ potrebuje silnú, odolnú a tvorivú 
základňu ľudských zdrojov so správnou 
kombináciou inovačných zručností 
zodpovedajúcich budúcim potrebám trhu 
práce v záujme inovácie a premeny 
vedomostí a nápadov na výrobky a služby s 
hospodárskym a spoločenským prínosom. 
Dá sa to dosiahnuť odbornou prípravou 
výskumných pracovníkov s cieľom 
prehĺbiť ich základné výskumné 
kompetencie a posilniť ich prierezové 
zručnosti ako tvorivé a podnikateľské 
zmýšľanie. Vďaka tomu budú môcť čeliť 
súčasným a budúcim svetovým výzvam a 
zlepšiť si kariérne vyhliadky a inovačný 
potenciál.

EÚ potrebuje silnú, odolnú a tvorivú 
základňu ľudských zdrojov so správnou 
kombináciou inovačných zručností 
zodpovedajúcich budúcim potrebám trhu 
práce v záujme inovácie a premeny 
vedomostí a nápadov na výrobky a služby 
s vedeckým, hospodárskym a 
spoločenským prínosom. Dá sa to 
dosiahnuť odbornou prípravou 
výskumných pracovníkov s cieľom 
prehĺbiť ich základné výskumné 
kompetencie a posilniť ich prierezové 
zručnosti ako tvorivé a podnikateľské 
zmýšľanie. Vďaka tomu budú môcť čeliť 
súčasným a budúcim spoločenským
výzvam a zlepšiť si kariérne vyhliadky a 
inovačný potenciál.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Návrh rozhodnutia
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Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EÚ potrebuje silnú, odolnú a tvorivú 
základňu ľudských zdrojov so správnou 
kombináciou inovačných zručností 
zodpovedajúcich budúcim potrebám trhu 
práce v záujme inovácie a premeny 
vedomostí a nápadov na výrobky a služby s 
hospodárskym a spoločenským prínosom. 
Dá sa to dosiahnuť odbornou prípravou 
výskumných pracovníkov s cieľom 
prehĺbiť ich základné výskumné 
kompetencie a posilniť ich prierezové 
zručnosti ako tvorivé a podnikateľské 
zmýšľanie. Vďaka tomu budú môcť čeliť 
súčasným a budúcim svetovým výzvam a 
zlepšiť si kariérne vyhliadky a inovačný 
potenciál.

EÚ potrebuje silnú, odolnú a tvorivú 
základňu ľudských zdrojov so správnou 
kombináciou inovačných zručností 
zodpovedajúcich budúcim potrebám trhu 
práce v záujme inovácie a premeny 
vedomostí a nápadov na výrobky a služby 
s vedeckým, hospodárskym a 
spoločenským prínosom. Dá sa to 
dosiahnuť odbornou prípravou 
výskumných pracovníkov s cieľom 
prehĺbiť ich základné výskumné 
kompetencie a posilniť ich prierezové 
zručnosti ako tvorivé a podnikateľské 
zmýšľanie. Vďaka tomu budú môcť čeliť 
súčasným a budúcim svetovým výzvam a 
zlepšiť si kariérne vyhliadky a inovačný 
potenciál.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 676
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– programy odbornej prípravy 
zamerané na to, aby výskumní pracovníci 
získali rôzne zručnosti relevantné pre 
súčasné a budúce globálne výzvy.

– programy odbornej prípravy 
zamerané na to, aby výskumní pracovníci 
získali rôzne zručnosti relevantné pre 
súčasné a budúce spoločenské výzvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2.3. Posilnenie rozvoja ľudského 
kapitálu a zručností v celom Európskom 
výskumnom priestore

2.2.3. Posilnenie rozvoja ľudských 
zdrojov a zručností v celom Európskom 
výskumnom priestore

Or. en

Pozmeňujúci návrh 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom posilniť excelentnosť, podporiť 
spoluprácu medzi organizáciami 
vykonávajúcimi výskum a dosiahnuť 
pozitívny štrukturálny účinok treba v rámci 
EVP intenzívnejšie zavádzať kvalitné 
vzdelávacie normy, vytvárať dobré 
pracovné podmienky a zaistiť účinný 
kariérny rast výskumných pracovníkov. 
Prispeje to k modernizácii a zlepšovaniu 
programov a systémov odbornej prípravy v 
oblasti výskumu, ako aj k zvýšeniu 
príťažlivosti inštitúcií v celosvetovom 
meradle.

S cieľom posilniť excelentnosť, podporiť 
spoluprácu medzi organizáciami 
vykonávajúcimi výskum a dosiahnuť 
pozitívny štrukturálny účinok treba v rámci 
EVP intenzívnejšie zavádzať kvalitné 
vzdelávacie normy, vytvárať dobré 
pracovné podmienky, ako napríklad 
rovnaké mzdy na všetkých úrovniach vo 
všetkých európskych krajinách, a zaistiť 
účinný kariérny rast výskumných 
pracovníkov. Prispeje to k modernizácii a 
zlepšovaniu programov a systémov 
odbornej prípravy v oblasti výskumu, ako 
aj k zvýšeniu príťažlivosti inštitúcií v 
celosvetovom meradle.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 679
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– programy odbornej prípravy na 
podporu excelentnosti a šírenie 

– programy odbornej prípravy (podľa 
potreby dopĺňajúce vzdelávacie činnosti 
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osvedčených postupov naprieč výskumno-
inovačnými inštitúciami a systémami,

EIT) na podporu excelentnosti a šírenie 
osvedčených postupov naprieč výskumno-
inovačnými inštitúciami a systémami

Or. en

Pozmeňujúci návrh 680
Olle Ludvigsson

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Treba podstatne zvýšiť synergie medzi 
výskumno-inovačnými systémami a 
programami na úrovni EÚ, regiónov a 
členských štátov. Možno to dosiahnuť 
najmä synergiami a komplementárnosťou s 
inými časťami Európskeho horizontu ako 
Európsky inovačný a technologický inštitút 
(EIT) a iné programy EÚ ako ESF+ 
vrátane známky excelentnosti.

Treba podstatne zvýšiť synergie medzi 
výskumno-inovačnými systémami a 
programami na úrovni EÚ, regiónov a 
členských štátov. Možno to dosiahnuť 
najmä synergiami a komplementárnosťou s 
inými časťami Európskeho horizontu ako 
Európsky inovačný a technologický inštitút 
(EIT) a iné programy EÚ ako ESF+ 
vrátane známky excelentnosti. Na účely 
využívania synergie medzi programami by 
sa mali pravidlá zefektívniť 
a zjednodušiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Treba podstatne zvýšiť synergie medzi 
výskumno-inovačnými systémami a 
programami na úrovni EÚ, regiónov a 
členských štátov. Možno to dosiahnuť 
najmä synergiami a komplementárnosťou s 
inými časťami Európskeho horizontu ako 
Európsky inovačný a technologický inštitút 

Treba podstatne zvýšiť synergie medzi 
výskumno-inovačnými systémami a 
programami na úrovni EÚ, regiónov a 
členských štátov. Možno to dosiahnuť 
najmä synergiami a komplementárnosťou 
a najmä interoperabilitou s inými časťami 
Európskeho horizontu ako Európsky 
inovačný a technologický inštitút (EIT) a 
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(EIT) a iné programy EÚ ako ESF+ 
vrátane známky excelentnosti.

iné programy EÚ ako ESF+ vrátane 
napríklad prístupu v podobe známky 
excelentnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 682
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Treba zlepšiť povedomie o činnostiach 
programu a verejné uznanie výskumných 
pracovníkov v celej EÚ a mimo nej s 
cieľom zviditeľniť MSCA vo svetovom 
meradle a lepšie porozumieť vplyvu práce 
výskumných pracovníkov na každodenný 
život občanov a motivovať mladých ľudí 
ku kariére vo výskume. Možno to 
dosiahnuť lepším šírením, využívaním a 
prenikaním vedomostí a postupov.

Treba zlepšiť povedomie o činnostiach 
programu a verejné uznanie výskumných 
pracovníkov v celej EÚ a mimo nej s 
cieľom zviditeľniť MSCA vo svetovom 
meradle a lepšie porozumieť vplyvu práce 
výskumných pracovníkov na každodenný 
život občanov a motivovať mladých ľudí, 
najmä ženy a migrantov, ktorí nedávno 
prišli, ku kariére vo výskume. Možno to 
dosiahnuť lepším šírením, využívaním a 
prenikaním vedomostí a postupov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 683
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.5 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– iniciatívy šírenia informácií 
verejnosti zamerané na vzbudenie záujmu 
o kariéru vo výskume, najmä medzi 
mladými ľuďmi,

– iniciatívy šírenia informácií 
verejnosti zamerané na vzbudenie záujmu 
o kariéru vo výskume, najmä medzi 
mladými ľuďmi a najmä ženami a novými 
migrantmi,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 684
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.5 – odsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– šírenie a zoskupovanie vedomostí 
prostredníctvom spolupráce medzi 
projektmi a iného nadväzovania kontaktov, 
ako napríklad služba pre absolventov.

– šírenie a zoskupovanie vedomostí 
prostredníctvom spolupráce medzi 
projektmi, projektov národných 
kontaktných miest a iného nadväzovania 
kontaktov, ako napríklad služba pre 
absolventov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 685
Olle Ludvigsson

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.5 – odsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– šírenie a zoskupovanie vedomostí 
prostredníctvom spolupráce medzi 
projektmi a iného nadväzovania kontaktov, 
ako napríklad služba pre absolventov.

– šírenie a zoskupovanie vedomostí 
prostredníctvom spolupráce medzi 
projektmi, projektov národných 
kontaktných miest a iného nadväzovania 
kontaktov, ako napríklad služba pre 
absolventov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Moderné výskumné infraštruktúry 
poskytujú kľúčové služby pre výskumno-
inovačné komunity a zohrávajú dôležitú 
úlohu pri rozširovaní hraníc poznania. 
Podpora výskumných infraštruktúr na 
úrovni EÚ pomáha zmierniť to, čo je v 
mnohých prípadoch realitou roztrúsených 
vnútroštátnych výskumných infraštruktúr a 
oblastí vedeckej excelentnosti, ako aj riešiť 
problém nízkeho obehu vedomostí v 
dátových silách.

Moderné výskumné infraštruktúry 
poskytujú kľúčové služby pre výskumno-
inovačné komunity a zohrávajú dôležitú 
úlohu pri rozširovaní hraníc poznania. 
Podpora výskumných infraštruktúr na 
úrovni EÚ vrátane malých a stredných 
infraštruktúr a najmä infraštruktúr 
financovaných z EFRR pomáha zmierniť 
to, čo je v mnohých prípadoch realitou 
roztrúsených vnútroštátnych výskumných 
infraštruktúr a oblastí vedeckej 
excelentnosti, ako aj zvýšiť obeh
vedomostí v dátových silách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Moderné výskumné infraštruktúry 
poskytujú kľúčové služby pre výskumno-
inovačné komunity a zohrávajú dôležitú 
úlohu pri rozširovaní hraníc poznania. 
Podpora výskumných infraštruktúr na 
úrovni EÚ pomáha zmierniť to, čo je v 
mnohých prípadoch realitou roztrúsených 
vnútroštátnych výskumných infraštruktúr a
oblastí vedeckej excelentnosti, ako aj riešiť 
problém nízkeho obehu vedomostí v 
dátových silách.

Moderné výskumné infraštruktúry 
poskytujú kľúčové služby pre výskumno-
inovačné komunity a zohrávajú dôležitú 
úlohu pri rozširovaní hraníc poznania. 
Podpora výskumných infraštruktúr 
európskeho záujmu a na európskej úrovni
pomáha prekonať to, čo je v mnohých 
prípadoch realitou roztrúsených 
vnútroštátnych výskumných infraštruktúr, 
pričom sa dopĺňajú a inovujú oblasti
vedeckej excelentnosti, ako aj riešiť 
problém nízkeho obehu vedomostí v 
dátových silách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Návrh rozhodnutia
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Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom je vybaviť Európu
udržateľnými výskumnými 
infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú 
otvorené pre všetkých výskumníkov v 
Európe a mimo nej, a plne využiť ich 
potenciál v oblasti vedeckého pokroku a 
inovácií. Medzi hlavné ciele patrí zníženie 
fragmentácie výskumno-inovačného 
ekosystému, predchádzanie duplicite úsilia, 
lepšia koordinácia vývoja a využívanie
výskumných infraštruktúr. Je nevyhnutné 
podporovať otvorený prístup k výskumným 
infraštruktúram pre všetkých európskych 
výskumných pracovníkov, ale aj rozšírený 
prístup (prostredníctvom európskeho 
cloudu pre otvorenú vedu) k digitálnym 
výskumným zdrojom, najmä v boji proti 
súčasnému nie práve optimálnemu 
využívaniu postupov otvorenej vedy a 
otvorených dát. EÚ si musí poradiť aj s 
rýchlym zvyšovaním globálnej súťaže o 
talenty tak, že priláka výskumných 
pracovníkov z tretích krajín, aby pracovali 
v prvotriednych európskych výskumných 
infraštruktúrach. Rovnako dôležitým 
cieľom je zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu, podpora kľúčových technológií 
a služieb relevantných pre výskumné 
infraštruktúry a ich používateľov, čím sa 
zlepšujú podmienky na poskytovanie 
inovačných riešení.

Všeobecným cieľom je zlepšiť vybavenie 
Európy udržateľnými výskumnými 
infraštruktúrami svetovej triedy vrátane 
malých a stredných infraštruktúr, ktoré sú 
otvorené pre všetkých výskumníkov v 
Európe a mimo nej, a plne využiť ich 
potenciál v oblasti vedeckého pokroku a 
inovácií. Medzi hlavné ciele patrí zníženie 
fragmentácie výskumno-inovačného 
ekosystému, zaistenie pokračujúcej 
modernizácie, predchádzanie duplicite 
úsilia, lepšia koordinácia vývoja,
využívania a prístupnosti výskumných 
infraštruktúr, ako aj jeho lepšia účasť na 
projektoch Európskeho horizontu vrátane 
výskumných infraštruktúr financovaných 
z EÚ, najmä z EFRR. Takto sa zabezpečia 
jasné synergie medzi Európskym 
horizontom a vykonávanými 
vnútroštátnymi alebo regionálnymi 
stratégiami výskumu a inovácií.
Je tiež nevyhnutné podporovať otvorený 
prístup k výskumným infraštruktúram pre 
všetkých európskych výskumných 
pracovníkov, ale aj rozšírený prístup 
(prostredníctvom európskeho cloudu pre 
otvorenú vedu) k digitálnym výskumným 
zdrojom, najmä v boji proti súčasnému nie 
práve optimálnemu využívaniu postupov 
otvorenej vedy a otvorených dát. EÚ si 
musí poradiť aj s rýchlym zvyšovaním 
globálnej súťaže o talenty tak, že priláka 
výskumných pracovníkov z tretích krajín, 
aby pracovali v prvotriednych európskych 
výskumných infraštruktúrach. Rovnako 
dôležitým cieľom je zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu, podpora kľúčových technológií 
a služieb relevantných pre výskumné 
infraštruktúry a ich používateľov, čím sa 
zlepšujú podmienky na poskytovanie a 
využívanie inovačných riešení.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 689
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom je vybaviť Európu 
udržateľnými výskumnými 
infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú 
otvorené pre všetkých výskumníkov v 
Európe a mimo nej, a plne využiť ich 
potenciál v oblasti vedeckého pokroku a 
inovácií. Medzi hlavné ciele patrí zníženie 
fragmentácie výskumno-inovačného 
ekosystému, predchádzanie duplicite úsilia, 
lepšia koordinácia vývoja a využívanie
výskumných infraštruktúr. Je nevyhnutné 
podporovať otvorený prístup k výskumným 
infraštruktúram pre všetkých európskych 
výskumných pracovníkov, ale aj rozšírený 
prístup (prostredníctvom európskeho 
cloudu pre otvorenú vedu) k digitálnym 
výskumným zdrojom, najmä v boji proti 
súčasnému nie práve optimálnemu 
využívaniu postupov otvorenej vedy a 
otvorených dát. EÚ si musí poradiť aj s 
rýchlym zvyšovaním globálnej súťaže o 
talenty tak, že priláka výskumných 
pracovníkov z tretích krajín, aby pracovali 
v prvotriednych európskych výskumných 
infraštruktúrach. Rovnako dôležitým 
cieľom je zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu, podpora kľúčových technológií 
a služieb relevantných pre výskumné 
infraštruktúry a ich používateľov, čím sa 
zlepšujú podmienky na poskytovanie 
inovačných riešení.

Všeobecným cieľom je vybaviť Európu 
udržateľnými výskumnými 
infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú
otvorené pre všetkých výskumníkov v 
Európe a mimo nej, a plne využiť ich 
potenciál v oblasti vedeckého pokroku a 
inovácií. Medzi hlavné ciele patrí zníženie 
fragmentácie výskumno-inovačného 
ekosystému, zaistenie pokračujúcej 
modernizácie, predchádzanie duplicite 
úsilia, lepšia koordinácia vývoja, 
prístupnosti a využívania výskumných 
infraštruktúr. Malé a stredné výskumné 
infraštruktúry sú veľmi dôležité pre 
výskumníkov, ale informácie o ich polohe, 
politikách dostupnosti a financovaní sú 
slabé. Treba ich zmapovať, aby bolo 
možné uvoľniť potenciál týchto 
výskumných infraštruktúr pre európsky 
výskum a inovácie. Je nevyhnutné 
podporovať otvorený prístup k výskumným 
infraštruktúram pre všetkých európskych 
výskumných pracovníkov, ale aj rozšírený 
prístup (prostredníctvom európskeho 
cloudu pre otvorenú vedu) k digitálnym 
výskumným zdrojom, najmä v boji proti 
súčasnému nie práve optimálnemu 
využívaniu postupov otvorenej vedy a 
otvorených dát. EÚ si musí poradiť aj s 
rýchlym zvyšovaním globálnej súťaže o 
talenty tak, že priláka výskumných 
pracovníkov z tretích krajín, aby pracovali 
v prvotriednych európskych výskumných 
infraštruktúrach. Rovnako dôležitým 
cieľom je zvyšovanie udržateľnosti a 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu, podpora kľúčových technológií 
a služieb relevantných pre výskumné 
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infraštruktúry a ich používateľov, čím sa 
zlepšujú podmienky na poskytovanie 
inovačných riešení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 690
Paul Rübig

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom je vybaviť Európu
udržateľnými výskumnými 
infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú 
otvorené pre všetkých výskumníkov v 
Európe a mimo nej, a plne využiť ich 
potenciál v oblasti vedeckého pokroku a 
inovácií. Medzi hlavné ciele patrí zníženie 
fragmentácie výskumno-inovačného 
ekosystému, predchádzanie duplicite úsilia, 
lepšia koordinácia vývoja a využívanie
výskumných infraštruktúr. Je nevyhnutné 
podporovať otvorený prístup k výskumným 
infraštruktúram pre všetkých európskych 
výskumných pracovníkov, ale aj rozšírený 
prístup (prostredníctvom európskeho 
cloudu pre otvorenú vedu) k digitálnym 
výskumným zdrojom, najmä v boji proti 
súčasnému nie práve optimálnemu 
využívaniu postupov otvorenej vedy a 
otvorených dát. EÚ si musí poradiť aj s 
rýchlym zvyšovaním globálnej súťaže o 
talenty tak, že priláka výskumných 
pracovníkov z tretích krajín, aby pracovali 
v prvotriednych európskych výskumných 
infraštruktúrach. Rovnako dôležitým 
cieľom je zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu, podpora kľúčových technológií 
a služieb relevantných pre výskumné 
infraštruktúry a ich používateľov, čím sa 
zlepšujú podmienky na poskytovanie 
inovačných riešení.

Všeobecným cieľom je zlepšiť vybavenie 
Európy udržateľnými výskumnými 
infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú 
otvorené pre všetkých výskumníkov v 
Európe a mimo nej, a plne využiť ich 
potenciál v oblasti vedeckého pokroku a 
inovácií. Medzi hlavné ciele patrí zníženie 
fragmentácie výskumno-inovačného 
ekosystému, zaistenie pokračujúcej 
modernizácie, predchádzanie duplicite 
úsilia, lepšia koordinácia vývoja, 
využívania a prístupnosti výskumných 
infraštruktúr. Rozhodujúce je tiež podporiť 
otvorený prístup k výskumným 
infraštruktúram vo všetkých členských 
štátoch. Je nevyhnutné podporovať 
otvorený prístup k výskumným 
infraštruktúram pre všetkých európskych 
výskumných pracovníkov, ale aj rozšírený 
prístup (prostredníctvom európskeho 
cloudu pre otvorenú vedu) k digitálnym 
výskumným zdrojom. EÚ si musí poradiť 
aj s rýchlym zvyšovaním globálnej súťaže 
o talenty tak, že priláka výskumných 
pracovníkov z tretích krajín, aby pracovali 
v prvotriednych európskych výskumných 
infraštruktúrach. Rovnako dôležitým 
cieľom je zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu, podpora kľúčových technológií 
a služieb relevantných pre výskumné 
infraštruktúry a ich používateľov, čím sa 
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zlepšujú podmienky na poskytovanie 
inovačných riešení.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci sa uznávajú možné prínosy zvýšenia prístupnosti výskumu a údajov, európske nápady 
treba tiež chrániť, aby sa využili a ťažilo sa z nich v EÚ. Malo by sa vychádzať zo zásady „čo 
najotvorenejšie, ale podľa potreby čo najuzavretejšie“.

Pozmeňujúci návrh 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom je vybaviť Európu 
udržateľnými výskumnými 
infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú 
otvorené pre všetkých výskumníkov v 
Európe a mimo nej, a plne využiť ich 
potenciál v oblasti vedeckého pokroku a 
inovácií. Medzi hlavné ciele patrí zníženie 
fragmentácie výskumno-inovačného 
ekosystému, predchádzanie duplicite úsilia, 
lepšia koordinácia vývoja a využívanie 
výskumných infraštruktúr. Je nevyhnutné 
podporovať otvorený prístup k výskumným 
infraštruktúram pre všetkých európskych 
výskumných pracovníkov, ale aj rozšírený 
prístup (prostredníctvom európskeho 
cloudu pre otvorenú vedu) k digitálnym 
výskumným zdrojom, najmä v boji proti 
súčasnému nie práve optimálnemu 
využívaniu postupov otvorenej vedy a 
otvorených dát. EÚ si musí poradiť aj s 
rýchlym zvyšovaním globálnej súťaže o 
talenty tak, že priláka výskumných 
pracovníkov z tretích krajín, aby pracovali 
v prvotriednych európskych výskumných 
infraštruktúrach. Rovnako dôležitým 
cieľom je zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu, podpora kľúčových technológií 

Všeobecným cieľom je vybaviť Európu 
udržateľnými výskumnými 
infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú 
otvorené pre všetkých výskumníkov v 
Európe a mimo nej, a plne využiť ich 
potenciál v oblasti vedeckého pokroku a 
inovácií. Medzi hlavné ciele patrí zníženie 
fragmentácie výskumno-inovačného 
ekosystému, predchádzanie duplicite úsilia, 
lepšia koordinácia vývoja a využívanie 
výskumných infraštruktúr, najmä tých, 
ktoré sú financované z EŠIF. Je 
nevyhnutné podporovať otvorený prístup k 
výskumným infraštruktúram pre všetkých 
európskych výskumných pracovníkov, ale 
aj rozšírený prístup (prostredníctvom 
európskeho cloudu pre otvorenú vedu) k 
digitálnym výskumným zdrojom, najmä v 
boji proti súčasnému nie práve 
optimálnemu využívaniu postupov 
otvorenej vedy a otvorených dát. EÚ si 
musí poradiť aj s rýchlym zvyšovaním 
globálnej súťaže o talenty tak, že priláka 
výskumných pracovníkov z tretích krajín, 
aby pracovali v prvotriednych európskych 
výskumných infraštruktúrach. Rovnako 
dôležitým cieľom je zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
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a služieb relevantných pre výskumné 
infraštruktúry a ich používateľov, čím sa 
zlepšujú podmienky na poskytovanie 
inovačných riešení.

priemyslu, podpora kľúčových technológií 
a služieb relevantných pre výskumné 
infraštruktúry a ich používateľov, čím sa 
zlepšujú podmienky na poskytovanie 
inovačných riešení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom je vybaviť Európu 
udržateľnými výskumnými 
infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú 
otvorené pre všetkých výskumníkov v 
Európe a mimo nej, a plne využiť ich 
potenciál v oblasti vedeckého pokroku a 
inovácií. Medzi hlavné ciele patrí zníženie 
fragmentácie výskumno-inovačného 
ekosystému, predchádzanie duplicite úsilia, 
lepšia koordinácia vývoja a využívanie 
výskumných infraštruktúr. Je nevyhnutné 
podporovať otvorený prístup k výskumným 
infraštruktúram pre všetkých európskych 
výskumných pracovníkov, ale aj rozšírený 
prístup (prostredníctvom európskeho 
cloudu pre otvorenú vedu) k digitálnym 
výskumným zdrojom, najmä v boji proti 
súčasnému nie práve optimálnemu 
využívaniu postupov otvorenej vedy a 
otvorených dát. EÚ si musí poradiť aj s 
rýchlym zvyšovaním globálnej súťaže o 
talenty tak, že priláka výskumných 
pracovníkov z tretích krajín, aby pracovali 
v prvotriednych európskych výskumných 
infraštruktúrach. Rovnako dôležitým 
cieľom je zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu, podpora kľúčových technológií 
a služieb relevantných pre výskumné 
infraštruktúry a ich používateľov, čím sa 

Všeobecným cieľom je vybaviť Európu 
udržateľnými výskumnými 
infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú 
otvorené pre všetkých výskumníkov 
a inovátorov v Európe a mimo nej, a plne 
využiť ich potenciál v oblasti vedeckého 
pokroku a inovácií. Medzi hlavné ciele 
patrí zníženie fragmentácie výskumno-
inovačného ekosystému, predchádzanie 
duplicite úsilia, lepšia koordinácia vývoja a 
využívanie výskumných infraštruktúr. Je 
nevyhnutné podporovať otvorený prístup k 
výskumným infraštruktúram pre všetkých 
európskych výskumných pracovníkov, a to
aj rozšíreným prístupom (prostredníctvom 
európskeho cloudu pre otvorenú vedu) k 
digitálnym výskumným zdrojom, najmä v 
boji proti súčasnému nie práve 
optimálnemu využívaniu postupov 
otvorenej vedy a otvorených dát. EÚ si 
musí poradiť aj s rýchlym zvyšovaním 
globálnej súťaže o talenty tak, že priláka 
výskumných pracovníkov z tretích krajín, 
aby pracovali v prvotriednych európskych 
výskumných infraštruktúrach. Rovnako 
dôležitým cieľom je zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu, podpora kľúčových technológií 
a služieb relevantných pre výskumné 
infraštruktúry a ich používateľov, čím sa 
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zlepšujú podmienky na poskytovanie 
inovačných riešení.

zlepšujú podmienky na poskytovanie 
inovačných riešení.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže elektronické infraštruktúry už existujú, očakávame, že európsky cloud pre otvorenú 
vedu doplní a upevní to, čo už existuje.

Pozmeňujúci návrh 693
Dan Nica

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom je vybaviť Európu 
udržateľnými výskumnými 
infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú 
otvorené pre všetkých výskumníkov v 
Európe a mimo nej, a plne využiť ich 
potenciál v oblasti vedeckého pokroku a 
inovácií. Medzi hlavné ciele patrí zníženie 
fragmentácie výskumno-inovačného 
ekosystému, predchádzanie duplicite úsilia, 
lepšia koordinácia vývoja a využívanie 
výskumných infraštruktúr. Je nevyhnutné 
podporovať otvorený prístup k výskumným 
infraštruktúram pre všetkých európskych 
výskumných pracovníkov, ale aj rozšírený 
prístup (prostredníctvom európskeho 
cloudu pre otvorenú vedu) k digitálnym 
výskumným zdrojom, najmä v boji proti 
súčasnému nie práve optimálnemu 
využívaniu postupov otvorenej vedy a 
otvorených dát. EÚ si musí poradiť aj s 
rýchlym zvyšovaním globálnej súťaže o 
talenty tak, že priláka výskumných 
pracovníkov z tretích krajín, aby pracovali 
v prvotriednych európskych výskumných 
infraštruktúrach. Rovnako dôležitým 
cieľom je zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu, podpora kľúčových technológií 
a služieb relevantných pre výskumné 

Všeobecným cieľom je vybaviť Európu 
udržateľnými výskumnými 
infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú 
otvorené pre všetkých výskumníkov v 
Európe a mimo nej, a plne využiť ich 
potenciál v oblasti vedeckého pokroku a 
inovácií. Medzi hlavné ciele patrí zníženie 
fragmentácie výskumno-inovačného 
ekosystému, predchádzanie duplicite úsilia, 
lepšia koordinácia vývoja a využívanie 
výskumných infraštruktúr kdekoľvek v 
Únii. Je nevyhnutné podporovať otvorený 
prístup k výskumným infraštruktúram pre 
všetkých európskych výskumných 
pracovníkov, ale aj rozšírený prístup 
(prostredníctvom európskeho cloudu pre 
otvorenú vedu) k digitálnym výskumným 
zdrojom, najmä v boji proti súčasnému nie 
práve optimálnemu využívaniu postupov 
otvorenej vedy a otvorených dát. EÚ si 
musí poradiť aj s rýchlym zvyšovaním 
globálnej súťaže o talenty tak, že priláka 
výskumných pracovníkov z tretích krajín, 
aby pracovali v prvotriednych európskych 
výskumných infraštruktúrach. Rovnako 
dôležitým cieľom je zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu, podpora kľúčových technológií 
a služieb relevantných pre výskumné 
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infraštruktúry a ich používateľov, čím sa 
zlepšujú podmienky na poskytovanie 
inovačných riešení.

infraštruktúry a ich používateľov, čím sa 
zlepšujú podmienky na poskytovanie 
inovačných riešení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 694
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom je vybaviť Európu 
udržateľnými výskumnými 
infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú 
otvorené pre všetkých výskumníkov v 
Európe a mimo nej, a plne využiť ich 
potenciál v oblasti vedeckého pokroku a 
inovácií. Medzi hlavné ciele patrí zníženie 
fragmentácie výskumno-inovačného 
ekosystému, predchádzanie duplicite úsilia, 
lepšia koordinácia vývoja a využívanie
výskumných infraštruktúr. Je nevyhnutné 
podporovať otvorený prístup k výskumným 
infraštruktúram pre všetkých európskych 
výskumných pracovníkov, ale aj rozšírený 
prístup (prostredníctvom európskeho 
cloudu pre otvorenú vedu) k digitálnym 
výskumným zdrojom, najmä v boji proti 
súčasnému nie práve optimálnemu 
využívaniu postupov otvorenej vedy a 
otvorených dát. EÚ si musí poradiť aj s 
rýchlym zvyšovaním globálnej súťaže o 
talenty tak, že priláka výskumných 
pracovníkov z tretích krajín, aby pracovali 
v prvotriednych európskych výskumných 
infraštruktúrach. Rovnako dôležitým 
cieľom je zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu, podpora kľúčových technológií 
a služieb relevantných pre výskumné 
infraštruktúry a ich používateľov, čím sa 
zlepšujú podmienky na poskytovanie 
inovačných riešení.

Všeobecným cieľom je vybaviť Európu 
udržateľnými výskumnými 
infraštruktúrami svetovej triedy, ktoré sú
otvorené pre všetkých výskumníkov v 
Európe a mimo nej, a plne využiť ich 
potenciál v oblasti vedeckého pokroku a 
inovácií. Medzi hlavné ciele patrí zníženie 
fragmentácie výskumno-inovačného 
ekosystému, predchádzanie duplicite úsilia, 
lepšia koordinácia vývoja, prístupu
a využívania výskumných infraštruktúr. Je 
nevyhnutné podporovať otvorený prístup k 
výskumným infraštruktúram pre všetkých 
európskych výskumných pracovníkov, ale 
aj rozšírený prístup (prostredníctvom 
európskeho cloudu pre otvorenú vedu) k 
digitálnym výskumným zdrojom, najmä v 
boji proti súčasnému nie práve 
optimálnemu využívaniu postupov 
otvorenej vedy a otvorených dát. EÚ si 
musí poradiť aj s rýchlym zvyšovaním 
globálnej súťaže o talenty tak, že priláka 
výskumných pracovníkov z tretích krajín, 
aby pracovali v prvotriednych európskych 
výskumných infraštruktúrach. Rovnako 
dôležitým cieľom je zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu, podpora kľúčových technológií 
a služieb relevantných pre výskumné 
infraštruktúry a ich používateľov, čím sa 
zlepšujú podmienky na poskytovanie 
inovačných riešení.
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Or. it

Odôvodnenie

Ak sa nezabezpečí prístup k infraštruktúre, nepodarí sa dosahovať ciele tohto dôležitého 
programu.

Pozmeňujúci návrh 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Minulé rámcové programy významne 
prispeli k efektívnejšiemu a účinnejšiemu 
využívaniu vnútroštátnych infraštruktúr a 
spolu s Európskym strategickým fórom o 
výskumných infraštruktúrach vypracovali 
súdržný a strategicky orientovaný prístup k 
tvorbe politík týkajúcich sa celoeurópskych 
výskumných infraštruktúr. Tento 
strategický prístup priniesol jasné výhody 
vrátane zníženia duplicity úsilia s 
efektívnejším celkovým využívaním 
zdrojov, ako aj štandardizácie procesov a 
postupov.

Minulé rámcové programy významne 
prispeli k efektívnejšiemu a účinnejšiemu 
využívaniu vnútroštátnych infraštruktúr a k 
odstráneniu prekážok používania vo 
všetkých oblastiach európskeho výskumu 
prostredníctvom nadnárodného prístupu, 
pričom spolu s Európskym strategickým 
fórom o výskumných infraštruktúrach 
vypracovali súdržný a strategicky 
orientovaný prístup k tvorbe politík 
týkajúcich sa celoeurópskych výskumných 
infraštruktúr. Tento strategický prístup 
priniesol jasné výhody vrátane zníženia 
duplicity úsilia s efektívnejším celkovým 
využívaním zdrojov, ako aj štandardizácie 
a harmonizácie procesov a postupov. 
Vytváranie nových excelentných sietí 
výskumu a vývoja na základe výskumných 
infraštruktúr financovaných EÚ sa zdá 
byť prirodzenou výzvou pre Európsky 
horizont.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 696
Olle Ludvigsson

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Minulé rámcové programy významne 
prispeli k efektívnejšiemu a účinnejšiemu 
využívaniu vnútroštátnych infraštruktúr a 
spolu s Európskym strategickým fórom o 
výskumných infraštruktúrach vypracovali 
súdržný a strategicky orientovaný prístup k 
tvorbe politík týkajúcich sa celoeurópskych 
výskumných infraštruktúr. Tento 
strategický prístup priniesol jasné výhody 
vrátane zníženia duplicity úsilia s 
efektívnejším celkovým využívaním 
zdrojov, ako aj štandardizácie procesov a 
postupov.

Minulé rámcové programy významne 
prispeli k efektívnejšiemu a účinnejšiemu 
využívaniu vnútroštátnych infraštruktúr a 
spolu s Európskym strategickým fórom o 
výskumných infraštruktúrach vypracovali 
súdržný a strategicky orientovaný prístup k 
tvorbe politík týkajúcich sa celoeurópskych 
výskumných infraštruktúr. Tento 
strategický prístup priniesol jasné výhody 
vrátane zníženia duplicity úsilia s 
efektívnejším celkovým využívaním 
zdrojov, ako aj štandardizácie procesov a 
postupov. Výskumná mobilita zohráva 
dôležitú úlohu pri posilňovaní používania 
výskumných infraštruktúr.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 697
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Minulé rámcové programy významne 
prispeli k efektívnejšiemu a účinnejšiemu 
využívaniu vnútroštátnych infraštruktúr a 
spolu s Európskym strategickým fórom o 
výskumných infraštruktúrach vypracovali 
súdržný a strategicky orientovaný prístup k 
tvorbe politík týkajúcich sa celoeurópskych 
výskumných infraštruktúr. Tento 
strategický prístup priniesol jasné výhody 
vrátane zníženia duplicity úsilia s 
efektívnejším celkovým využívaním 
zdrojov, ako aj štandardizácie procesov a 
postupov.

Minulé rámcové programy významne 
prispeli k efektívnejšiemu a účinnejšiemu 
využívaniu vnútroštátnych infraštruktúr a 
spolu s Európskym strategickým fórom o 
výskumných infraštruktúrach vypracovali 
súdržný a strategicky orientovaný prístup k 
tvorbe politík týkajúcich sa celoeurópskych 
výskumných infraštruktúr. Tento 
strategický prístup priniesol jasné výhody 
vrátane zníženia duplicity úsilia s 
efektívnejším celkovým využívaním 
zdrojov, ako aj štandardizácie procesov a 
postupov. Ak sa má výskumná 
infraštruktúra využívať efektívne, je 
rozhodujúce uľahčovať výskumnú 
mobilitu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosť s podporou EÚ prinesie pridanú 
hodnotu vďaka: konsolidácii a 
optimalizácii existujúcich výskumných 
infraštruktúr popri úsilí o rozvoj nových 
infraštruktúr; zriadeniu európskeho cloudu 
pre otvorenú vedu ako účinného 
rozšíriteľného a udržateľného prostredia 
pre výskum založený na údajoch; 
prepojeniu národných a regionálnych 
výskumno-vzdelávacích sietí, rozšíreniu a 
zabezpečeniu vysokokapacitnej sieťovej 
infraštruktúry pre obrovské množstvo 
údajov a prístupu k digitálnym zdrojom 
naprieč hranicami a doménami; 
odstráneniu prekážok, ktoré najlepším 
výskumným tímom bránia v prístupe k 
službám najlepších výskumných 
infraštruktúr v EÚ; podpore inovačného 
potenciálu výskumných infraštruktúr so 
zameraním na technologický vývoj a 
spoločnú inováciu, ako aj vďaka 
intenzívnejšiemu využívaniu výskumných 
infraštruktúr v priemysle.

Činnosť s podporou EÚ prinesie pridanú 
hodnotu vďaka: konsolidácii 
a racionalizácii existujúcich výskumných 
infraštruktúr popri úsilí o rozvoj nových 
infraštruktúr; zriadeniu európskeho cloudu 
pre otvorenú vedu ako účinného 
rozšíriteľného a udržateľného prostredia 
pre výskum založený na údajoch
s ohľadom na existujúce infraštruktúry; 
prepojeniu národných a regionálnych 
výskumno-vzdelávacích sietí, rozšíreniu a 
zabezpečeniu vysokokapacitnej sieťovej 
infraštruktúry pre obrovské množstvo 
údajov a prístupu k digitálnym zdrojom 
naprieč hranicami a doménami; 
odstráneniu prekážok, ktoré najlepším 
výskumným tímom bránia v prístupe k 
službám najlepších výskumných 
infraštruktúr v EÚ; podpore inovačného 
potenciálu výskumných infraštruktúr so 
zameraním na technologický vývoj a 
spoločnú inováciu, ako aj vďaka 
intenzívnejšiemu využívaniu výskumných 
infraštruktúr v priemysle.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa venovať pozornosť tomu, aby sa nezdvojovali už existujúce infraštruktúry, najmä 
elektronické infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poloha, politiky dostupnosti 
a financovanie existujúcich malých 
a stredných výskumných infraštruktúr by 
sa mali zmapovať, aby sa dal uvoľniť 
potenciál týchto výskumných 
infraštruktúr pre európsky výskum 
a inovácie.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa má zmierniť roztrieštenosť výskumného a inovačného ekosystému, zabrániť zdvojovaniu 
úsilia a zlepšiť koordinácia vývoja a používanie existujúcich výskumných infraštruktúr, bolo 
by vhodné zmapovať výskumné infraštruktúry (aj malé a stredné), ktoré sa v EÚ momentálne 
nachádzajú.

Pozmeňujúci návrh 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Musí sa posilniť aj medzinárodný rozmer 
výskumných infraštruktúr EÚ, užšia 
spolupráca s medzinárodnými partnermi a 
medzinárodná účasť v európskych 
výskumných infraštruktúrach pri 
dosahovaní vzájomných výhod.

Musí sa posilniť aj medzinárodný rozmer 
výskumných infraštruktúr EÚ
prostredníctvom medzinárodného 
prístupu, užšia spolupráca s 
medzinárodnými partnermi a 
medzinárodná účasť v európskych 
výskumných infraštruktúrach pri 
dosahovaní vzájomných výhod.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3.2.1. Konsolidácia prostredia európskych 
výskumných infraštruktúr

3.2.1. Konsolidácia a racionalizácia 
prostredia európskych výskumných 
infraštruktúr

Or. en

Pozmeňujúci návrh 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zriadenie, prevádzka a dlhodobá 
udržateľnosť výskumných infraštruktúr 
určených fórom ESFRI je pre EÚ 
nevyhnutná na zaistenie si vedúceho 
postavenia v oblasti hraničného výskumu, 
tvorby a využívania poznatkov a 
konkurencieschopnosti jej odvetví.

Zriadenie, prevádzka a dlhodobá 
udržateľnosť výskumných infraštruktúr
vrátane infraštruktúr určených fórom 
ESFRI, ako aj maximalizácia ich 
zapájania sa do excelentných projektov 
Európskeho horizontu, je pre EÚ 
nevyhnutná na zaistenie si vedúceho 
postavenia v oblasti hraničného výskumu, 
tvorby a využívania poznatkov a 
konkurencieschopnosti jej odvetví.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odsek 4 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– životný cyklus celoeurópskych 
výskumných infraštruktúr navrhovaním 
nových výskumných infraštruktúr, ich 
prípravná a vykonávacia fáza, počiatočná 
fáza prevádzky v kombinácii s inými 
zdrojmi financovania, ako aj konsolidácia a 
optimalizácia ekosystému výskumnej 
infraštruktúry monitorovaním medzníkov 
ESFRI a uľahčením uzatvárania servisných 

– životný cyklus celoeurópskych 
výskumných infraštruktúr, ich prípravná 
fáza a vykonávacia fáza, počiatočná fáza 
prevádzky v kombinácii s inými zdrojmi 
financovania, ako aj konsolidácia a 
optimalizácia ekosystému výskumnej 
infraštruktúry monitorovaním medzníkov 
ESFRI a uľahčením uzatvárania servisných 
zmlúv, rozvoja, zlučovania alebo 
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zmlúv, rozvoja, zlučovania alebo
vyraďovania celoeurópskych výskumných 
infraštruktúr,

vyraďovania celoeurópskych výskumných 
infraštruktúr,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výskumné prostredie sa výrazne posilní 
vďaka zabezpečeniu otvorenosti hlavných 
medzinárodných, národných a
regionálnych výskumných infraštruktúr pre 
všetkých výskumných pracovníkov EÚ a 
podľa potreby integráciou ich služieb v 
záujme harmonizácie podmienok prístupu, 
zlepšenia a rozšírenia poskytovaných 
služieb a podpory spoločnej stratégie 
rozvoja špičkových technologických 
komponentov a pokročilých služieb 
prostredníctvom inovačných činností.

Výskumné prostredie sa výrazne posilní 
vďaka zabezpečeniu otvorenosti hlavných 
výskumných infraštruktúr európskeho 
významu a vplyvu pre všetkých 
výskumných pracovníkov z EÚ a celého 
sveta a prostredníctvom začlenenia služieb 
národných a regionálnych výskumných 
infraštruktúr ukazujúcich potenciál 
európskeho významu a vplyvu v záujme 
harmonizácie podmienok prístupu, 
zlepšenia a rozšírenia poskytovaných 
služieb a podpory spoločnej stratégie 
rozvoja špičkových technologických 
komponentov a pokročilých služieb 
prostredníctvom inovačných činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výskumné prostredie sa výrazne posilní 
vďaka zabezpečeniu otvorenosti hlavných 
medzinárodných, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr pre 
všetkých výskumných pracovníkov EÚ a 

Výskumné prostredie sa výrazne posilní 
vďaka zabezpečeniu otvorenosti hlavných 
medzinárodných, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr pre 
všetkých výskumných pracovníkov 
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podľa potreby integráciou ich služieb v 
záujme harmonizácie podmienok prístupu, 
zlepšenia a rozšírenia poskytovaných 
služieb a podpory spoločnej stratégie 
rozvoja špičkových technologických 
komponentov a pokročilých služieb 
prostredníctvom inovačných činností.

a inovátorov EÚ a podľa vhodnosti 
integráciou ich služieb v záujme 
harmonizácie podmienok prístupu, 
zlepšenia a rozšírenia poskytovaných 
služieb a podpory spoločnej stratégie 
rozvoja špičkových technologických 
komponentov a pokročilých služieb 
prostredníctvom inovačných činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 706
Olle Ludvigsson

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– siete, ktoré spájajú národných a 
regionálnych financovateľov výskumných 
infraštruktúr, na spolufinancovanie 
nadnárodného prístupu výskumných 
pracovníkov,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– siete celoeurópskych, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr na 
riešenie globálnych výziev určené na 
zabezpečenie prístupu výskumným 
pracovníkom, ako aj na harmonizáciu a
zlepšenie služieb infraštruktúr,

– siete celoeurópskych, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr 
vrátane malých a stredných výskumných 
infraštruktúr na riešenie globálnych 
výziev určené na zabezpečenie prístupu 
výskumným pracovníkom, ako aj na 
zlepšenie služieb infraštruktúr,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 708
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– siete celoeurópskych, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr na 
riešenie globálnych výziev určené na 
zabezpečenie prístupu výskumným 
pracovníkom, ako aj na harmonizáciu a 
zlepšenie služieb infraštruktúr,

– siete celoeurópskych, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr
vrátane malých a stredných infraštruktúr
na riešenie globálnych výziev určené na 
zabezpečenie prístupu výskumným 
pracovníkom, ako aj na harmonizáciu a 
zlepšenie služieb infraštruktúr,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 709
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– siete celoeurópskych, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr na 
riešenie globálnych výziev určené na 
zabezpečenie prístupu výskumným 
pracovníkom, ako aj na harmonizáciu a 
zlepšenie služieb infraštruktúr,

– siete celoeurópskych, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr
vrátane malých a stredných infraštruktúr
na riešenie globálnych výziev určené na 
zabezpečenie prístupu výskumným 
pracovníkom, ako aj na harmonizáciu a 
zlepšenie služieb infraštruktúr,

Or. it

Odôvodnenie

Na poskytnutie podpory mnohým malým výskumným infraštruktúram existujúcim v Európe.

Pozmeňujúci návrh 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– siete celoeurópskych, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr na 
riešenie globálnych výziev určené na 
zabezpečenie prístupu výskumným 
pracovníkom, ako aj na harmonizáciu a 
zlepšenie služieb infraštruktúr,

– siete celoeurópskych, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr na 
riešenie globálnych výziev určené na 
zabezpečenie prístupu výskumným 
pracovníkom a inovátorom, ako aj na 
harmonizáciu a zlepšenie služieb 
infraštruktúr,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 711
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– siete celoeurópskych, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr na 
riešenie globálnych výziev určené na 
zabezpečenie prístupu výskumným 
pracovníkom, ako aj na harmonizáciu a 
zlepšenie služieb infraštruktúr,

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– siete celoeurópskych, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr na 
riešenie globálnych výziev určené na 
zabezpečenie prístupu výskumným 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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pracovníkom, ako aj na harmonizáciu a 
zlepšenie služieb infraštruktúr,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– siete celoeurópskych, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr na 
riešenie globálnych výziev určené na 
zabezpečenie prístupu výskumným 
pracovníkom, ako aj na harmonizáciu a 
zlepšenie služieb infraštruktúr,

– siete celoeurópskych, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr na 
riešenie spoločenských výziev určené na 
zabezpečenie prístupu výskumným 
pracovníkom, ako aj na harmonizáciu a 
zlepšenie služieb infraštruktúr,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 714
Anneleen Van Bossuyt

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– siete celoeurópskych, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr na 
riešenie globálnych výziev určené na 
zabezpečenie prístupu výskumným 
pracovníkom, ako aj na harmonizáciu a 
zlepšenie služieb infraštruktúr,

– siete celoeurópskych, národných a 
regionálnych výskumných infraštruktúr 
určené na zabezpečenie prístupu 
výskumným pracovníkom, ako aj na 
harmonizáciu a zlepšenie služieb 
infraštruktúr,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podobne sa podporou strategickej 
medzinárodnej spolupráce posilní pozícia 
európskych výskumných infraštruktúr na 
medzinárodnej úrovni a zabezpečí sa ich 
globálne prepojenie, interoperabilita a 
dosah.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en
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