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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom tohto programu je finančná podpora európskeho výskumu prostredníctvom bližšej 
spolupráce medzi výskumnými centrami, univerzitami, verejnými orgánmi a priemyslom, 
vrátane MSP. Spolupráca a výmena informácií a poznatkov sú základnými prvkami na 
zabezpečenie kreativity, slobody a rozvoja, ktoré sú nevyhnutné pre objavy. Je dôležité, aby 
sa projekty zamerané na spoluprácu medzi priemyslom a univerzitami príliš neorientovali na 
dosiahnutie zisku. Nezávislosť pri určovaní priorít výskumu musí zostať výsadou 
akademického sveta a nesmie sa podriaďovať požiadavkám priemyslu.

Základný výskum, ktorý podniky často zanedbávajú – ale bez ktorého nemôže existovať 
aplikovaný výskum – treba tiež podporiť prostredníctvom partnerstiev s priemyslom a MSP 
a musí byť prístupný a dostupný pre všetkých občanov.

Aj keď treba priznať, že patenty môžu umožniť investície do výskumu a že práva duševného 
vlastníctva môžu pomôcť pri jeho financovaní, je absolútne nevyhnutné vyhnúť sa vytváraniu 
monopolov v určitých sektoroch, obmedziť udeľovanie patentov s rozsiahlou pôsobnosťou 
a skrátiť obdobie, počas ktorého je vynález chránený patentom. Okrem toho by sa mala 
Európa na medzinárodnej úrovni snažiť o určenie limitov na udeľovanie patentov. (živé
organizmy, DNA a ľudský genóm). V oblasti farmakológie nesmú patenty a ceny liekov 
zabrániť v rovnocennom prístupe k lekárskej starostlivosti a v prípade vážnej epidémie je 
možné od nich upustiť, tak ako bolo rozhodnuté na základe dohôd Svetovej zdravotníckej 
organizácie pri chorobách ako je napr. AIDS.

Výskum financovaný siedmym rámcovým programom, výskum na univerzitách alebo 
výskum financovaný z verejných zdrojov musia zabezpečiť prístupnosť, šírenie a zdieľanie 
poznatkov a informácií. Cieľom európskeho výskumu musí byť prehlbovanie poznatkov
a verejný prospech.

V rámci projektov v oblasti medzinárodnej spolupráce, ktoré sú naplánované v siedmom
rámcovom programe, musia byť hlavnými kritériami na podporu vedeckej spolupráce: prínos 
vyplývajúci zo zdieľania skúseností a vzájomných poznatkov a spustenie a realizácia 
spoločných výskumných projektov. 

Nové informačné a telekomunikačné technológie môžu byť vynikajúcim nástrojom na
podporu práva na komunikáciu, účasť na informáciách a prístup k nim. Projekty 
informačných a telekomunikačných technológií v siedmom rámcovom programe musia
prispieť k zmenšeniu digitálnej priepasti, ktorá súvisí s rôznymi možnosťami prístupu – v 
krajine alebo medzi krajinami a na osi Sever/Juh - a s technológiami a poznatkami, ktoré 
umožňujú ich využitie.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, ako 
zodpovedný výbor, na zapracovanie nasledujúcich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do 
svojej správy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 4

(4) Siedmy rámcový program by mal 
dopĺňať činnosti vykonávané členskými 
štátmi, ako aj ďalšie akcie Spoločenstva, 
ktoré sú potrebné na celkové strategické 
úsilie v rámci realizácie lisabonských cieľov, 
a to najmä v súvislosti s činnosťami 
vzťahujúcimi sa na štrukturálne fondy, 
poľnohospodárstvo, vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie, konkurencieschopnosť a 
inovácie, priemysel, zdravie, ochranu 
spotrebiteľa, zamestnanosť, energetiku, 
dopravu a životné prostredie.

(4) Siedmy rámcový program by mal 
dopĺňať činnosti vykonávané členskými 
štátmi, ako aj ďalšie akcie Spoločenstva, 
ktoré sú potrebné na celkové strategické 
úsilie v rámci realizácie lisabonských cieľov, 
a to najmä v súvislosti s činnosťami 
vzťahujúcimi sa na štrukturálne fondy, 
poľnohospodárstvo, vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie, kultúru, konkurencieschopnosť 
a inováciu, priemysel, zdravie, ochranu 
spotrebiteľa, zamestnanosť, energetiku, 
dopravu a životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 8

(8) Podľa článku 170 Zmluvy uzavrelo 
Spoločenstvo viacero medzinárodných 
zmlúv v oblasti výskumu. V tejto súvislosti 
by sa malo vyvíjať úsilie na posilnenie 
medzinárodnej výskumnej spolupráce s 
cieľom ďalšej integrácie Spoločenstva do 
celosvetovej výskumnej obce. Preto by tento 
osobitný program mal byť otvorený pre
krajiny, ktoré v tomto zmysle uzavreli zmluvy
avšak na projektovej úrovni s prihliadnutím 
na vzájomnú prospešnosť by mal byť
otvorený aj pre subjekty z tretích krajín a 
medzinárodné organizácie zaoberajúce sa 
spoluprácou v oblasti vedy.

(8) Podľa článku 170 Zmluvy uzavrelo 
Spoločenstvo viacero medzinárodných 
zmlúv v oblasti výskumu. V tejto súvislosti 
by sa malo vyvíjať úsilie na posilnenie 
medzinárodnej výskumnej spolupráce s 
cieľom ďalšej integrácie Spoločenstva do 
celosvetovej výskumnej obce. Preto by mal 
byť tento osobitný program otvorený 
krajinám, ktoré uzavreli potrebné dohody a 
mal by tiež posilniť spoluprácu s krajinami, 
ktoré v tomto zmysle dohody neuzavreli
tým, že bude otvorený na projektovej úrovni,  
s prihliadnutím na verejné blaho a vzájomnú 
prospešnosť, aj účasti subjektov z tretích 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



AD\607167SK.doc 5/13 PE 367.924v03-00

SK

krajín a medzinárodných organizácií 
zaoberajúcich sa spoluprácou v oblasti vedy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 9

(9) Výskumné činnosti vykonané v rámci 
tohto programu by mali byť v súlade so 
základnými etickými princípmi vrátane tých,
ktoré sú zakotvené v Charte základných práv 
Európskej únie.

(9) Výskumné činnosti uskutočňované v 
rámci tohto programu by mali byť v súlade 
so základnými etickými princípmi, najmä 
tými, ktoré sú zakotvené v Charte 
základných práv Európskej únie a mali by 
potvrdzovať občiansku a ľudskú hodnotu 
výskumu s ohľadom na etickú a kultúrnu 
rôznorodosť.

Odôvodnenie

Viac ako kedykoľvek predtým sa výskum ocitá - v niekedy prínosom, inokedy nie prínosnom 
napätí - medzi jeho ohromujúcimi pokrokmi a spoločnosťou s jej ekonomickou, politickou a 
kultúrnou štruktúrou. Je potrebné pozastaviť sa nad otázkami, ktoré výskumu kladú etika a 
pluralita kultúrnych hľadísk.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 10

Siedmy rámcový program by mal prispieť k 
podpore trvalo udržateľného rozvoja.

Siedmy rámcový program musí prispieť k 
podpore trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 11 a (nové)

(11a)S cieľom zjednodušiť a znížiť náklady
výberových konaní by mala Komisia 
naplánovať vytvorenie databázy určenej na 
informovanie účastníkov výberových 
konaní.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je uľahčiť prístup európskych
výskumných ústavov a záujemcov o výberové konania k programu..
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 7 odsek 3 a (nový)

 3a. Komisia zabezpečí hodnotenie 
výsledkov výskumu a predloží správu o ich
prínose pre dynamickú spoločnosť v 
Európe založenú na vedomostiach.

Odôvodnenie

Komisia musí dokázať, že programový cieľ, ktorým bol nástup dynamickej spoločnosti v 
Európe založenej na vedomostiach bol skutočne dosiahnutý.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 8 odsek 5

5. Komisia pravidelne informuje výbor o 
celkovom napredovaní realizácie osobitného 
programu a poskytuje mu predovšetkým 
informácie o pokroku dosiahnutom pri 
realizácii všetkých akcií vedecko-
technického rozvoja financovaných z tohto 
programu.

5. Komisia pravidelne informuje výbor a 
príslušný výbor Európskeho parlamentu o 
celkovom napredovaní realizácie osobitného 
programu a poskytuje mu predovšetkým 
informácie o pokroku dosiahnutom pri 
realizácii všetkých akcií vedecko-
technického rozvoja financovaných z tohto 
programu.

Odôvodnenie

Komisia stanovuje predpisy súvisiace s postupom komitológie v rámci spolupráce s Radou. 
Takisto je potrebné informovať o realizácii programu aj druhú zložku rozpočtového orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 8 odsek 5 a (nový)

5a. Komisia predloží príslušným orgánom 
tento právny akt a správu o uskutočňovaní 
osobitného programu určenú na nové 
prerokovanie v dostatočnom časovom 
predstihu, aby sa postup zameraný na 
zmenu tohto právneho aktu mohol uzavrieť 
do konca roku 2010.

Odôvodnenie

Preskúmanie právneho aktu počas jeho predpokladanej platnosti (preskúmanie po uplynutí 
polovice obdobia) umožní reagovať v rámci hodnotenia, prípadne v rámci opravy, na 
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problémy, ktoré môžu vyvstať pri jeho uplatňovaní a iné typy problémov. Keďže v praxi je 
potrebná fáza na "zabehnutie", preskúmanie sa uskutoční rok po uplynutí polovice obdobia 
platnosti programu, čo umožní jeho spoľahlivejšie ohodnotenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha I úvodná časť odsek 2

Hlavným cieľom je prispieť k trvalo 
udržateľnému rozvoju v kontexte podpory 
výskumu na najvyššej kvalitatívnej úrovni.

Výskum musí smerovať v prvom rade k 
zvyšovaniu vedomostí. Hlavným cieľom je 
prispieť k zvyšovaniu vedomostí a k trvalo 
udržateľnému rozvoju v kontexte podpory 
výskumu na najvyššej kvalitatívnej úrovni. 
Výskum je zásadným nástrojom podpory
sociálneho začlenenia, aktívnej účasti a 
aktívneho občianstva, hospodárskeho rastu, 
konkurencieschopnosti, zdravia a kvality 
života.

Odôvodnenie

Výskum a veda čoraz častejšie súvisia s konkurencieschopnosťou, hospodárstvom alebo 
vstupmi a výnosmi priemyslu. Vedecký výskum sa musí v prvom rade zameriavať na 
zvyšovanie vedomostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha I úvodná časť odsek 2 a (nový)

V prípade partnerstiev súkromného a 
verejného sektora sa Komisia podujme šíriť 
výsledky základného a aplikovaného
výskumu pokiaľ budú vo verejnom záujme 
a budú smerovať k dosiahnutiu verejného
blaha.

Odôvodnenie

Ak chceme dodržať záväzky lisabonskej agendy, prioritou európskeho výskumu by malo byť
šírenie a demokratizácia vedomostí. Je potrebné, aby bol pri projektoch financovaných 
v rámci siedmeho rámcového programu, ktorý predpokladá spoluprácu medzi priemyslom a 
verejným výskumom, zaručený výskum v oblastiach, ktoré nemajú priamy vplyv na priemysel, 
aby bol všetkým občanov zabezpečený prístup k výsledkom a ich využívanie, najmä ak tieto 
výsledky naozaj prispievajú k zlepšeniu a rozvoju spoločnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
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Príloha I oddiel „Šírenie a odovzdávanie vedomostí....“ odsek 1 zarážka 4 a (nová)

- osobitné vzdelávacie iniciatívy 
organizované v spolupráci s existujúcimi 
sieťami, ktoré tvoria zainteresované strany
(verejná administratíva, používatelia, 
priemysel, občianska spoločnosť) zamerané 
na zbieranie a prinášanie pozitívnych 
skúseností, ako aj 'neúspechov' ako 
prirodzenej súčasti realizácie projektov, 
z ktorých je potrebné sa poučiť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha I oddiel „Medzinárodná spolupráca“ úvodná veta

Akcie medzinárodnej spolupráce budú 
podporovať medzinárodnú vedecko-
technickú politiku, ktorá má dva navzájom 
prepojené ciele: 

Akcie medzinárodnej spolupráce budú 
podporovať medzinárodnú vedecko-
technickú politiku, ktorá má tri navzájom 
prepojené ciele:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha I oddiel „Medzinárodná spolupráca“ úvodná veta zarážka 1

- Podporovať rast európskej 
konkurencieschopnosti prostredníctvom 
strategických partnerstiev s tretími krajinami 
vo vybraných oblastiach vedy a technológie
a zapájaním popredných výskumníkov
tretích krajín do práce pre Európu a 
spolupráce s Európou.

- podporovať výskumné projekty 
univerzálnej hodnoty prostredníctvom 
uzatvárania strategických partnerstiev v 
oblasti vedy a techniky s tretími krajinami, či 
už ide vyspelé priemyselné krajiny alebo
krajiny s rozvíjajúcou sa ekonomikou,
podporovaním mobility vedeckých 
pracovníkov z tretích krajín , s cieľom 
zabezpečiť pre nich čo najlepšie
podmienky, aby mohli pracovať v Európe a 
spolupracovať s ňou, a zároveň uľahčiť im 
ich návrat;

Odôvodnenie

Je potrebné podporovať otvorenosť európskeho výskumného systému pre zahraničných
vedeckých pracovníkov vytvorením optimálnych podmienok, ktoré im umožnia, aby po
návrate do domovskej krajiny pokračovali v spolupráci s Európou a zúročili výsledky 
spoločného výskumu. Okrem toho treba v projektoch medzinárodnej spolupráce, či už medzi 
krajinami alebo medzi zmiešanými výskumnými tímami vedeckých pracovníkov, zachovať 
rovnováhu medzi jednotlivými prioritami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha I oddiel „Medzinárodná spolupráca“ úvodná veta zarážka 1 a (nová)

- zabezpečiť, aby boli výsledky a prínosy 
výskumu s univerzálnou hodnotou vo 
veľkej miere prístupné a použiteľné ; 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha I oddiel „Medzinárodná spolupráca“ úvodná veta zarážka 2

- Riešiť konkrétne problémy, s ktorými sa 
stretávajú tretie krajiny, alebo problémy 
celosvetového charakteru s prihliadnutím na 
spoločné záujmy a vzájomný prospech.

- riešiť konkrétne problémy, s ktorými sa 
stretávajú tretie krajiny, alebo problémy 
celosvetového charakteru, posilnením idey 
celosvetovej spolupráce, zdieľania 
vedomostí a výmeny informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha I oddiel „Medzinárodná spolupráca“ zarážka 2

Politika medzinárodnej vedeckej spolupráce 
EÚ bude zdôrazňovať a rozvíjať spoluprácu 
s cieľom vytvoriť, zdieľať a využívať 
vedomosti prostredníctvom rovnocenných 
výskumných partnerstiev pri zohľadnení 
krajiny, regionálneho a socioekonomického 
kontextu, ako aj vedomostnej základne 
partnerských krajín. Strategickým prístupom 
je posilniť konkurencieschopnosť EÚ a 
globálny trvalo udržateľný rozvoj 
prostredníctvom takýchto partnerstiev medzi 
EÚ a tretími krajinami na dvojstrannej, 
regionálnej alebo globálnej úrovni na 
základe spoločných záujmov a vzájomnej 
prospešnosti. S týmto cieľom je potrebné 
podporovať aj úlohu EÚ ako globálneho 
hráča prostredníctvom mnohostranných 
medzinárodných výskumných programov. 
Podporované akcie medzinárodnej 
spolupráce budú prepojené s hlavnými 
otázkami politík s cieľom podporiť plnenie 
medzinárodných záväzkov EÚ a prispieť k 
zdieľaným európskym hodnotám, ku 
konkurencieschopnosti, socioekonomickému 
pokroku, ochrane životného prostredia 
prostredníctvom vytvorenia podmienok pre 

Politika medzinárodnej vedeckej spolupráce 
EÚ bude zdôrazňovať a rozvíjať spoluprácu 
s cieľom vytvoriť, zdieľať a využívať 
vedomosti prostredníctvom rovnocenných 
výskumných partnerstiev, berúc pri tom do 
úvahy medzinárodný, regionálny a socio-
ekonomický kontext, vedomostnú základňu,
európske priority a priority partnerských
krajín. Strategický prístup má posilniť 
konkurencieschopnosť EÚ a globálny trvalo 
udržateľný rozvoj prostredníctvom takýchto 
partnerstiev medzi EÚ a tretími krajinami na 
dvojstrannej, regionálnej alebo globálnej 
úrovni, rešpektujúc zásadu verejného a 
spoločného záujmu. S týmto cieľom je 
potrebné podporovať aj úlohu EÚ ako 
globálneho hráča prostredníctvom 
mnohostranných medzinárodných 
výskumných programov. Podporované akcie 
medzinárodnej spolupráce budú prepojené s 
hlavnými politickými otázkami s cieľom 
podporiť EÚ pri plnení medzinárodných 
záväzkov a prispieť k zdieľaniu výsledkov a 
podpore konkurencieschopnosti, 
socioekonomického pokroku, ochrany
životného prostredia a noriem v oblasti 
sociálnej ochrany, v rámci celosvetového 
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globálne trvalo udržateľný rozvoj. trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha I časť „Témy“ bod 1 oddiel „Prístup“ zarážka 4 a (nová)

Prevencia a informácie súvisiace so 
všetkými aspektmi verejného zdravia nesmú 
spadať len do kompetencie ministerstiev 
zdravotníctva jednotlivých štátov, 
výskumných stredísk a nemocníc. Treba 
tiež zabezpečiť súčinnosť so sektorom 
vzdelávania v záujme didaktických aktivít
zameraných na oblasť zdravia a prevencie 
chorôb (kurzy, projekcie, prospekty).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha I časť„Témy“ bod 3 oddiel „Cieľ“

Zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu a umožniť Európe zvládnuť 
budúci vývoj informačných a 
komunikačných technológií (ICT) a
podieľať sa na jeho tvorbe tak, aby sa 
splnili požiadavky spoločnosti a 
hospodárstva. Činnosti posilnia európsku 
vedecko-technickú základňu a zabezpečia 
globálne vodcovstvo v oblasti informačných 
a komunikačných technológií, pomôžu hnať 
a stimulovať inovácie prostredníctvom 
využívania informačných a komunikačných 
technológií a zabezpečia, že pokrok v oblasti 
informačných a komunikačných technológií 
sa rýchlo zhodnotí v prospech európskych 
občanov, podnikov, priemyslu a vlád.

Zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
sektora informačných a komunikačných 
technológií (ICT) a umožniť Európe 
vytvoriť otvorenú informačnú spoločnosť
prístupnú všetkým, ktorá bude rešpektovať
ľudské práva, slobodu prejavu a kultúrnu 
a jazykovú rôznorodosť, tak ako bolo 
prijaté na Medzinárodnej Konferencii 
o informačných a komunikačných 
technológiách v Tunise, a ktorá zároveň 
prispeje k odstráneniu hlavných nerovností
v rozvoji informačných a komunikačných 
technológií medzi krajinami 
a v jednotlivých krajinách. Plánované
činnosti posilnia európsku vedecko-
technickú základňu a zabezpečia jej vedúce 
postavenie v oblasti informačných a 
komunikačných technológií, prispejú k 
usmerneniu a podpore inovácie a rozvoja
prostredníctvom využívania informačných a 
komunikačných technológií a zabezpečia, 
aby bol pokrok v oblasti informačných a 
komunikačných technológií veľmi rýchlo 
prínosom pre občanov, univerzity, 
výskumné strediská, podniky, priemysel, 
európske orgány verejnej moci a orgány 
verejnej moci rozvíjajúcich sa rozvojových 
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krajín a krajín, ktoré už sú zapojené do 
siete kooperačných projektov (EUMEDIS a 
EUMEDCONTACT pre Stredomorie, 
@LIS pre latinskú Ameriku a ASI@ICT 
pre Áziu).

Odôvodnenie

Nové informačné a komunikačné technológie (ICT)hrajú v súčasnej spoločnosti čoraz
významnejšiu úlohu. Majú vplyv na správu vecí verejných, vzdelávanie, informácie, 
priemyselný rozvoj, životné prostredie a každodenný život miliárd ľudí. Európska únia musí 
prispieť k vytvoreniu informačnej spoločnosti, v ktorej budú technológie, infraštruktúry
a služby nástrojmi slúžiacimi verejnosti. Otvorená informačná spoločnosť prístupná všetkým 
medzi iným znamená, že sa odstránia veľké rozdiely medzi regiónmi (vidiecke oblasti), v 
sociálnej oblasti (znevýhodnené skupiny obyvateľstva) a medzi Severom a Juhom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Príloha I časť „Témy“ bod 3 oddiel „Úvod“ odsek 1

Informačné a komunikačné technológie 
(ICT) zohrávajú jedinečnú dokázanú úlohu 
pri podpore inovácií, kreativity a 
konkurencieschopnosti všetkých odvetví 
priemyslu a služieb. Sú nevyhnutné na 
riešenie kľúčových spoločenských 
problémov a modernizáciu verejných služieb 
a sú základom pokroku vo všetkých 
oblastiach vedy a techniky. Európa preto 
musí zvládať a formovať budúci vývoj 
informačných a komunikačných technológií 
a zabezpečiť, aby výrobky a služby založené 
na týchto technológiách boli prijímané a 
využívané tak, aby poskytovali maximálny 
možný prínos pre občanov a podniky.

Informačné a komunikačné technológie 
(ICT) zohrávajú jedinečnú dokázanú úlohu 
pri podpore inovácie, kreativity a 
konkurencieschopnosti všetkých odvetví 
priemyslu a služieb. Okrem toho môžu hrať  
významnú úlohu pri šírení poznatkov
a výsledkov výskumu a prístupe k nim. Sú 
nevyhnutné na riešenie kľúčových 
spoločenských problémov a modernizáciu 
verejných služieb a prispievajú k pokroku vo 
všetkých oblastiach vedy a techniky. 
Pomáhajú zlepšovať a diferencovať prístup 
k informáciám a musia nabádať občanov k
aktívnej účasti. Európa preto musí viesť
budúci vývoj informačných a 
komunikačných technológií smerom k
otvorenosti a prístupnosti a zabezpečiť, aby 
výrobky a služby založené na týchto 
technológiách boli prijímané a využívané 
tak, aby poskytovali maximálny možný 
prínos pre občanov a podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Príloha I časť „Témy“ bod 3 oddiel „Činnosti“ pododdiel „Integrácia technológií“ zarážka
„Aplikačný výskum“ zarážka „Informačné a komunikačné technológie, ktoré reagujú na 

spoločenské otázky“ zarážka 2
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– v oblasti štátnej moci: používanie 
informačných a komunikačných technológií 
v interdisciplinárnom prístupe vo verejnej 
správe v kombinácii s organizačnými 
zmenami a novými zručnosťami s cieľom 
poskytnúť inovačné, na občanov zamerané 
služby pre všetkých, pokrokový výskum a 
riešenia na základe informačných a 
komunikačných technológií na posilnenie
demokratických procesov a spolupodieľania 
sa občanov a na zvýšenie výkonnosti a 
kvality služieb verejného sektora, interakcie 
s a medzi správami a vládami a na podporu 
procesov tvorby právnych predpisov a 
politík na všetkých stupňoch demokracie;

– v oblasti verejnej moci: používanie 
informačných a komunikačných technológií 
s interdisciplinárnym prístupom vo verejnej 
správe v kombinácii s organizačnými 
zmenami, optimalizačnými procesmi a 
novými zručnosťami s cieľom poskytnúť 
inovačné, na občanov zamerané služby pre 
všetkých; pokrokový výskum a pokrokové 
riešenia založené na informačných a 
komunikačných technológiách s cieľom
posilniť demokratické a participačné
procesy, zvýšiť výkonnosť a kvalitu služieb
verejného sektora, interakciu so správami, s
vládami a medzi nimi a podporiť 
zákonodarné procesy a procesy tvorby 
politík na všetkých úrovniach demokracie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Príloha I časť „Témy“ bod 3 oddiel „Činnosti“ pododdiel „Integrácia technológií“ zarážka
„Aplikačný výskum“ zarážka „Informačné a komunikačné technológie zamerané na obsah, 

kreativitu a osobný rozvoj“ zarážka 2 a (nová)

– ochrana, uchovávanie a posilňovanie 
kultúrneho dedičstva, vrátane prirodzeného 
prostredia pre život ľudí: technológie v 
službách ekologickej a trvalo udržateľnej 
správy prostredia človeka, vrátane 
zastavaných oblastí, mestských oblastí, 
krajiny, a v službách ochrany, zachovania, 
integrácie a správneho využívania
kultúrneho dedičstva, vrátane hodnotenia 
účinkov na životné prostredie, modelov 
a nástrojov na hodnotenie rizík, moderných 
a šetrných postupov zisťovania škôd, 
nových produktov a metód obnovy a
stratégií na zmiernenie a adaptáciu s 
cieľom zabezpečiť trvalo udržateľnú 
správu hmotného aj nehmotného 
kultúrneho dedičstva.
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