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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 176-322

Návrh správy (PE 368.072v03-00)
Predkladá Teresa Riera Madurell
Osobitný program „Spolupráca”, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho 
spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 -
2013) 

Návrh rozhodnutia (KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar del Castillo Vera

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Odôvodnenie 9a (nové)

9a) Tento osobitný program by mal náležite 
zohľadniť dôležitú úlohu univerzít, pokiaľ 
ide o zabezpečenie skutočne vynikajúcich 
výsledkov v oblasti vedeckého a 
technologického výskumu pri vytváraní 
Európskeho výskumného priestoru, ako sa 
potvrdzuje v oznámení Komisie o úlohe 
univerzít v Európe poznávania 
[KOM(2003)0058] a pri prispievaní k
rozvoju informovanej spoločnosti. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Článok 2 bod (f)

(f) životné prostredie (vrátane klimatických 
zmien);

(f) životné prostredie (vrátane klimatických 
zmien a prírodných nebezpečenstiev);

Or. en

Odôvodnenie

Dôležité je, aby sa v rámci problematiky životného prostredia osobitného programu 
Spolupráca kládol osobitný dôraz na prírodné nebezpečenstvá, a to vzhľadom na rastúci 
počet prírodných katastrof a potrebu nájsť riešenia a účinné reakcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Článok 2 bod (i)

(i) bezpečnosť a vesmír (i) bezpečnosť

Or. de

Odôvodnenie

Napriek vzájomnému prepojeniu medzi témami vesmíru a bezpečnosti by sa tieto dve témy 
mali chápať ako dve oddelené a jasne stanovené priority.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Článok 2 bod (ia) (nový)

ia) vesmír

Or. de
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Odôvodnenie

Napriek vzájomnému prepojeniu medzi témami vesmíru a bezpečnosti by sa tieto dve témy 
mali chápať ako dve oddelené a jasne stanovené priority. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Článok 4 odsek 1

1. Všetky výskumné činnosti uskutočňované 
v rámci osobitného programu sa vykonávajú 
v súlade so základnými zásadami etiky.

1. Všetky výskumné činnosti uskutočňované 
v rámci osobitného programu sa vykonávajú 
v súlade so základnými zásadami etiky. 
Projekty v oblasti výskumu embryí 
a výskumu embryonálnych kmeňových 
buniek sa nefinancujú, pretože sú 
v niektorých členských štátoch vzhľadom 
na základné ľudské práva alebo ústavné 
zásady zakázané.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Článok 4 odsek 1

1. Všetky výskumné činnosti uskutočňované 
v rámci osobitného programu sa vykonávajú 
v súlade so základnými zásadami etiky.

1. Všetky výskumné činnosti uskutočňované 
v rámci osobitného programu sa vykonávajú 
v súlade so základnými zásadami etiky, pri 
zohľadnení vedeckých záruk potrebných v 
súvislosti s oblasťou znalostí a pri 
zohľadnení typu príslušného výskumu. 

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan 
Christian Ehler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Článok 4 odsek 2

2. Z tohto programu sa nefinancujú 
nasledujúce oblasti výskumu:

2. V prípade výskumných projektov, ktoré 
sú z etického hľadiska citlivé, musia 
účastníci pred začatím projektov získať 
schválenie alebo povolenie vnútroštátnych 
alebo miestnych etických výborov. Okrem 
toho Komisia systematicky skúma projekty 
a každoročne predkladá správu Rade a 
Európskemu parlamentu. V osobitných 
prípadoch je možné, aby sa preskúmanie 
týkajúce sa etického aspektu vykonalo 
počas realizácie projektu.

– výskumná činnosť zameraná na 
klonovanie človeka na reprodukčné účely,
– výskumná činnosť určená na modifikáciu 
genetického dedičstva človeka, vďaka 
ktorej by tieto zmeny boli dedičné,
– výskumné činnosti určené na vytváranie 
ľudských embryí výlučne na účel výskumu 
alebo na účel obstarania kmeňových 
buniek vrátane nukleárneho prenosu 
somatických buniek.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol predložený v rovnakom znení v rámcovom 
programe. Táto otázka by sa mala riešiť v rámcovom programe, ale vzhľadom na zachovanie 
súdržnosti sa predkladá aj v prípade osobitných programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, 
Umberto Pirilli, Paul Rübig

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Článok 4 odsek 2

2. Z tohto programu sa nefinancujú 
nasledujúce oblasti výskumu: 

2. V rámci tohto programu sa nefinancujú 
tieto oblasti výskumu:
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– výskumná činnosť zameraná na 
klonovanie človeka na reprodukčné účely,

– výskumná činnosť zameraná na
klonovanie ľudských embryí,

– výskumná činnosť určená na modifikáciu 
genetického dedičstva človeka, vďaka ktorej 
by tieto zmeny boli dedičné,

— výskumná činnosť určená na modifikáciu 
genetického dedičstva človeka, vďaka ktorej 
by tieto zmeny boli dedičné,

– výskumné činnosti určené na vytváranie 
ľudských embryí výlučne na účel výskumu 
alebo na účel obstarania kmeňových buniek 
vrátane nukleárneho prenosu somatických 
buniek.

- výskumná činnosť určená na vytváranie 
ľudských embryí výlučne na účel výskumu 
alebo na účel obstarania kmeňových buniek 
a výskumná činnosť využívajúca bunky z 
takýchto embryí,
— výskumná činnosť, ktorá ničí ľudské 
embryá alebo ktorá využíva ľudské 
embryonálne kmeňové bunky.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol predložený v rovnakom znení v rámcovom 
programe. Táto otázka by sa mala riešiť v rámcovom programe, ale kvôli zachovaniu 
súdržnosti sa predkladá aj v prípade osobitných programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Článok 4 odsek 2a (nový)

2a. V rámci tohto programu sa nefinancujú 
tieto oblasti výskumu:
— výskumné projekty, ktoré sú v členských 
štátoch zakázané z dôvodov, ktoré súvisia 
so základnými ľudskými právami 
a ústavnými zásadami;
— výskumné projekty, ktoré ohrozujú 
základné hodnoty ľudskej dôstojnosti;
— metódy klonovania ľudských embryí;
— manipulácia ľudskej zárodočnej línie;
— použitie a vytváranie embryí 
a embryonálnych kmeňových buniek na 
účely vedeckého výskumu, pretože ľudské 
bytosti sú samy osebe cieľom a ľudské telo, 
najmä telo ženy, sa nesmie obchodne 
využívať.
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Výskum chimér sa nebude financovať ani 
priamo, ani nepriamo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan 
Christian Ehler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Článok 4 odsek 3

3. Z tohto programu sa nefinancujú 
nasledujúce oblasti výskumu: 

3. Z tohto programu sa nefinancujú 
nasledujúce oblasti výskumu: 

– výskumné činnosti zakázané vo všetkých 
členských štátoch,

— výskumná činnosť zameraná na 
klonovanie ľudských embryí,

– výskumné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať v členskom štáte, kde je takýto 
výskum zakázaný.

— výskumná činnosť určená na 
modifikáciu genetického dedičstva človeka, 
v dôsledku ktorej by tieto zmeny mohli byť 
dedičné,

— výskumná činnosť určená na vytváranie 
ľudských embryí výlučne na účel výskumu 
alebo na účel obstarania kmeňových 
buniek a výskumná činnosť využívajúca 
bunky z takýchto embryí,
— výskumné projekty, ktoré vedú priamo 
alebo nepriamo k ničeniu ľudských embryí.
V oblasti výskumu embryonálnych 
kmeňových buniek sa využijú skúsenosti 
NIH (národného inštitútu zdravia v USA) a 
financovanie výskumu sa obmedzí na línie 
embryonálnych kmeňových buniek, ktoré 
boli vytvorené do augusta 2001.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol predložený v rovnakom znení v rámcovom 
programe. Táto otázka by sa mala riešiť v rámcovom programe, ale kvôli zachovaniu 
súdržnosti sa predkladá aj v prípade osobitných programov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia 
Toia, Peter Liese, Jan Christian Ehler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Článok 4 odsek 3

3. Z tohto programu sa nefinancujú 
nasledujúce oblasti výskumu: 

3. V prípade, že technológia je z etického 
hľadiska sporná (napr. výskum s použitím 
embryonálnych kmeňových buniek, 
nadpočetných embryí z oplodnenia in vitro 
(IVF), otázky súvisiace s využitím 
genetických údajov v prípade, že neexistuje 
liečba), EÚ uprednostňuje výskumné 
projekty, ktoré sú alternatívou k týmto 
eticky sporným technológiám, napr. 
výskum s použitím dospelých kmeňových 
buniek a kmeňových buniek  z pupočnej 
šnúry, liečbu porúch plodnosti bez 
vytvárania nadpočetných embryí, genetické 
testy v súvislosti s liečbou.

– výskumné činnosti zakázané vo všetkých 
členských štátoch,
– výskumné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať v členskom štáte, kde je takýto 
výskum zakázaný.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol predložený v rovnakom znení v rámcovom 
programe. Táto otázka by sa mala riešiť v rámcovom programe, ale kvôli zachovaniu 
súdržnosti sa predkladá aj v prípade osobitných programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Článok 4 odsek 3 zarážka 1a (nová)

— výskum embryí a embryonálnych 
kmeňových buniek, ktorý je v niektorých 
členských štátoch zakázaný s ohľadom na 
ľudské práva a ústavné zásady,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Článok 4 odsek 3 zarážka 2

– výskumné činnosti, ktoré sa majú 
vykonať v členskom štáte, kde je takýto 
výskum zakázaný.

– výskumné projekty, ktoré ohrozujú 
zásadu subsidiarity a hodnoty ľudskej 
dôstojnosti a predstavujú hrozbu pre 
neobchodovanie s ľudským telom, 
predovšetkým tela ženy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Článok 6 odsek 3

3. V pracovnom programe sa špecifikujú 
kritériá, podľa ktorých sa hodnotia návrhy 
na nepriame akcie patriace do príslušných 
systémov financovania a vyberajú projekty. 
Kritériami sú vysoká úroveň, dosah a 
realizácia a v tomto rámci možno ďalej 
špecifikovať alebo dopĺňať do pracovného 
programu dodatočné požiadavky, váhy a 
prahy.

3. V pracovnom programe sa špecifikujú 
kritériá, podľa ktorých sa hodnotia návrhy 
na nepriame akcie patriace do príslušných 
systémov financovania a vyberajú projekty, 
a zároveň zisťuje zlučiteľnosť účasti
výskumných pracovníkov a skupín súčasne 
v národných aj európskych programoch.  
Kritériami sú vysoká úroveň, dosah a 
realizácia a v tomto rámci možno ďalej 
špecifikovať alebo dopĺňať do pracovného 
programu dodatočné požiadavky, váhy a 
hraničné hodnoty.

Or. es

Odôvodnenie

Výskumné skupiny by mali byť schopné súčasne požiadať o projekty na národnej a 
medzinárodnej úrovni bez toho, aby boli kvôli tomu vylúčené, pretože týmto spôsobom sa v 
skutočnosti zdokonaľuje Európsky výskumný priestor. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Článok 6 odsek 3

3. V pracovnom programe sa špecifikujú 
kritériá, podľa ktorých sa hodnotia návrhy
na nepriame akcie patriace do príslušných 
systémov financovania a vyberajú projekty. 
Kritériami sú vysoká úroveň, dosah a 
realizácia a v tomto rámci možno ďalej 
špecifikovať alebo dopĺňať do pracovného 
programu dodatočné požiadavky, váhy a 
prahy.

3. V pracovnom programe sa špecifikujú 
kritériá, podľa ktorých sa hodnotia návrhy 
na nepriame akcie v rámci programov 
financovania a vyberajú projekty. Kritériami 
sú vysoká vedecká a technologická úroveň, 
dosah na hospodársky a sociálny rozvoj a 
kvalita a účinnosť realizácie vrátane 
účinnosti využívania zdrojov. V tomto rámci 
možno ďalej špecifikovať alebo dopĺňať do 
pracovného programu dodatočné 
požiadavky, váhy a hraničné hodnoty.

Or. es

Odôvodnenie

Na objasnenie. V pôvodnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu (číslo 17) sa uvádzala 
vedecká a „technická“ úroveň, namiesto „technologickej“ úrovne. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Článok 7 odsek 2

2. Postup uvedený v článku 8 ods. 2 sa 
uplatňuje pri prijímaní: 

2. Postup uvedený v článku 8 ods. 2 sa 
uplatňuje pri prijímaní týchto opatrení:

(a) pracovného programu uvedeného v 
článku 6 ods. 1); 

a) pri vytváraní a aktualizovaní pracovného 
programu uvedeného v článku 6 ods. 1 
vrátane nástrojov, ktoré sa majú využívať 
na základe priority, každej ďalšej úpravy 
ich používania, obsahu výziev na 
predkladanie návrhov, ako aj hodnotenia a 
výberových kritérií, ktoré sa majú 
uplatňovať; 

(b) akejkoľvek úpravy indikatívneho 
rozpisu sumy uvedenej v prílohe II.

b) schválené financovanie:
i) činností v oblasti výskumu a 
technologického rozvoja (RTD), zahŕňajúce 
siete excelencie a integrované projekty; 
ii) činností v oblasti výskumu a 
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technologického rozvoja (RTD) v rámci 
týchto tém:
— zdravie,
— potraviny, poľnohospodárstvo 
a biotechnológia,
— nanovedy, nanotechnológie,
technológie;
ba) pri zostavovaní právomocí 
vyplývajúcich z poverenia na externé 
posudzovanie stanovených v článku 7 
rámcového programu.
bb) každá úprava indikatívneho rozpisu 
sumy uvedeného v prílohe II.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
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 pri schvaľovaní rôznych 
projektov zohľadňuje stanovisko výboru a 
následne ho v pravidelných intervaloch
informuje 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.

Or. es

Odôvodnenie

Zmienka o úlohe riadiacich výborov pri schvaľovaní projektov je potrebná. Členské štáty 
potrebujú pocítiť, že spoločne nesú zodpovednosť za úspech programov, a to bezpodmienečne 
vedie k ich zapojeniu do procesu schvaľovania. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Príloha I odsek 3 bod (6)

(6) životné prostredie (vrátane klimatických 
zmien),

(f) životné prostredie (vrátane klimatických 
zmien a prírodných nebezpečenstiev);

Or. en

Odôvodnenie

Dôležité je, aby sa v rámci problematiky životného prostredia osobitného programu 
Spolupráca kládol osobitný dôraz na prírodné nebezpečenstvá, a to vzhľadom na rastúci 
počet prírodných katastrof a potrebu nájsť riešenia a účinné reakcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Príloha I odsek 3 bod (9) a (9a) (nový)

(9) bezpečnosť a vesmír (9) bezpečnosť

9a) vesmír

Or. de

Odôvodnenie

Napriek vzájomnému prepojeniu medzi témami vesmíru a bezpečnosti by sa tieto dve témy 
mali chápať ako dve oddelené a jasne stanovené priority. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar del Castillo Vera

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Príloha I odsek 5

Primerane sa zohľadní zásada trvalo 
udržateľného rozvoja a rovnosti pohlaví. 
V relevantných prípadoch budú okrem toho 
súčasťou činností v rámci osobitného 
programu úvahy o etických, sociálnych, 
právnych a širších kultúrnych aspektoch 

Celým siedmym rámcovým programom 
musí viesť zásada mimoriadnej vedeckej a 
technologickej úrovne. V relevantných 
prípadoch budú okrem toho súčasťou 
činností v rámci osobitného programu úvahy 
o etických, sociálnych, právnych a širších 
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výskumu, ktorý sa má realizovať, jeho 
potenciálne spôsoby uplatnenia, ako aj 
socioekonomický vplyv vedecko-
technického rozvoja a prognózy.

kultúrnych aspektoch výskumu, ktorý sa má 
realizovať, jeho potenciálne spôsoby 
uplatnenia, ako aj socioekonomický vplyv 
vedecko-technického rozvoja a prognózy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Príloha I odsek 5

Primerane sa zohľadní zásada trvalo 
udržateľného rozvoja a rovnosti pohlaví. 
V relevantných prípadoch budú okrem toho 
súčasťou činností v rámci osobitného 
programu úvahy o etických, sociálnych, 
právnych a širších kultúrnych aspektoch 
výskumu, ktorý sa má realizovať, jeho 
potenciálne spôsoby uplatnenia, ako aj 
socioekonomický vplyv vedecko-
technického rozvoja a prognózy.

Primerane sa zohľadní zásada trvalo 
udržateľného rozvoja, prístupnosti a rodovej 
rovnosti. V relevantných prípadoch budú 
okrem toho súčasťou činností v rámci 
osobitného programu úvahy o etických, 
sociálnych, právnych a širších kultúrnych 
aspektoch výskumu, ktorý sa má realizovať, 
jeho potenciálne spôsoby uplatnenia, ako aj 
socioekonomický vplyv vedecko-
technického rozvoja a prognózy.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné je, aby sa prístupnosť spolu s otázkami trvalo udržateľného rozvoja a otázkami 
rodovej rovnosti stala v rámci špecifického programu „Spolupráce“ horizontálnou otázkou, 
aby sa podporoval výskum od začiatku zameraný na potreby všetkých kategórií obyvateľov, 
ktorí čelia problémom súvisiacim s prístupnosťou (napr. občania v pokročilom veku, 
zdravotne postihnutí občania, matky s kočíkmi, turisti atď.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Caroline 
Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Príloha I podnadpis „Interdisciplinárny výskum týkajúci sa viacerých tém vrátane spoločných 

výziev“ odsek 1, úvodná časť

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
prioritným vedeckým oblastiam týkajúcim 
sa viacerých tém, ako napr. námorné vedy a 
technika. Interdisciplinárnosť sa bude 

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
vedeckých oblastiam, ktoré sa týkajú 
viacerých oblastí, ku ktorým patria napr. 
námorné vedy a technológie, zdravie 
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podporovať pomocou spoločného prístupu 
v oblastiach výskumu a techniky, ktoré sa 
týkajú viacerých tém. Takýto spoločný 
prístup sa okrem iného bude realizovať 
pomocou:

životného prostredia, zelené inžinierstvo a 
chémia, výskum v oblasti postupov s 
možnosťou účasti a mierový výskum.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Príloha I podnadpis „Interdisciplinárny výskum týkajúci sa viacerých tém vrátane spoločných 

výziev“odsek 1 úvodná časť

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
prioritným vedeckým oblastiam týkajúcim 
sa viacerých tém, ako napr. námorné vedy a 
technika. Interdisciplinárnosť sa bude 
podporovať pomocou spoločného prístupu 
v oblastiach výskumu a techniky, ktoré sa 
týkajú viacerých tém. Takýto spoločný 
prístup sa okrem iného bude realizovať 
pomocou:

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
prioritným vedeckým oblastiam týkajúcim 
sa viacerých tém, ako napr. námorné vedy a 
technika. Interdisciplinárnosť sa bude 
podporovať pomocou spoločného prístupu v 
oblastiach výskumu a techniky, ktoré sa 
týkajú viacerých tém, a tento program 
podľa možnosti umožní flexibilitu schém, 
ktoré sú  orientované na misie, ktoré 
prekračujú rámec tematických priorít.
Takýto spoločný prístup sa okrem iného 
bude realizovať pomocou:

Or. en

Odôvodnenie

Program spolupráce by mal byť pružnejší, čo by umožnilo projektom prekračujúcim rámec 
tém ľahší prístup k finančným prostriedkom. Napríklad v prípade vývoja ekologického, 
„zeleného“ auta sa môžu uplatniť témy dopravy, energie, informačných a komunikačných 
technológií a nových výrobných technológií. Takáto multidisciplinárna činnosť by sa mala 
aktívne podporovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Príloha I podnadpis „Interdisciplinárny výskum týkajúci sa viacerých tém vrátane spoločných 

výziev“ odsek 1
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Osobitná pozornosť sa bude venovať 
prioritným vedeckým oblastiam týkajúcim 
sa viacerých tém, ako napr. námorné vedy a 
technika. Interdisciplinárnosť sa bude 
podporovať pomocou spoločného prístupu 
v oblastiach výskumu a techniky, ktoré sa 
týkajú viacerých tém. Takýto spoločný 
prístup sa okrem iného bude realizovať 
pomocou:

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
prioritným vedeckým oblastiam týkajúcim 
sa viacerých tém. Interdisciplinárnosť sa 
bude podporovať pomocou spoločného 
prístupu v oblastiach výskumu a techniky, 
ktoré sa týkajú viacerých tém. Takýto 
spoločný prístup sa okrem iného bude 
realizovať pomocou:

– využívania spoločných výziev medzi 
témami, ak je zrejmé, že predmet výskumu 
je relevantný pre činnosti v rámci každej
z príslušných tém; 

— využívania spoločných výziev medzi 
témami, ak je zrejmé, že predmet výskumu 
je relevantný pre činnosti v rámci 
ktorejkoľvek z ďalších tém;

– osobitného dôrazu v rámci činnosti 
„nových potrieb“ na interdisciplinárny 
výskum; 

— osobitného dôrazu v rámci činnosti 
„nových potrieb“ na interdisciplinárny 
výskum;

– využívania externého poradenstva od
širokej škály disciplín a zázemí pri vytváraní 
pracovného programu;

— využívania poradenstva popredných,
všeobecne uznávaných výskumných 
pracovníkov zo širokej škály disciplín a 
zázemí pri vytváraní pracovného programu;

– v prípade politicky relevantného výskumu 
relevantného prostredníctvom zabezpečenia 
koherencie s politikami EÚ;

— v prípade politicky relevantného 
výskumu relevantného prostredníctvom 
zabezpečenia koherencie s politikami EÚ;

Or. es

Odôvodnenie

Spoločné výzvy, ktoré nepotrebujú podporu všetkých tematických oblastí, by mali priniesť 
podporu interdisciplinárnosti. Externé odborné posúdenie pri navrhovaní pracovného 
programu by malo pochádzať od odborníkov, ktorí sú v rámci príslušných oblastí 
medzinárodne uznávaní. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Príloha I podnadpis „Prispôsobenie sa novým potrebám a príležitostiam“ odsek 1

Aby boli témy pre priemysel podstatné aj 
v budúcnosti, vychádza sa okrem iného 
z práce rôznych „európskych 
technologických platforiem“. Tým tento 
osobitný program prispeje k realizácii 
strategických výskumných plánov, ktoré 

Aby boli témy pre priemysel podstatné aj v 
budúcnosti a aby v nich mal priemysel 
neustále svoju účasť, vychádza sa okrem 
iného z práce rôznych „európskych 
technologických platforiem“. Tým tento 
osobitný program prispeje spoločne s 



AM\614619SK.doc PE 374.083v01-00

SK

vytvorili a vyvinuli európske technologické 
platformy, ak tieto plány skutočne 
predstavujú pre Európu významný prínos. 
Širšie potreby výskumu opísané v 
dostupných strategických výskumných 
plánoch sú dobre zohľadnené v deviatich 
témach opísaných nižšie. Podrobnejšie 
začlenenie ich technického obsahu sa 
následne premietne do formulácie 
podrobného pracovného programu pre 
konkrétne výzvy na predkladanie návrhov.

prínosom zo strany priemyslu k realizácii 
strategických výskumných plánov, ktoré 
vytvorili a vyvinuli európske technologické 
platformy, ak tieto plány skutočne 
predstavujú pre Európu významný prínos. 
Širšie potreby výskumu opísané v 
dostupných strategických výskumných 
plánoch sú dobre zohľadnené v deviatich 
témach opísaných nižšie. Podrobnejšie 
začlenenie ich technického obsahu sa 
následne premietne do formulácie 
podrobného pracovného programu pre 
konkrétne výzvy na predkladanie návrhov.

Or. es

Odôvodnenie

Hodnota európskych technologických platforiem spočíva v príležitosti na spojenie síl. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Príloha I podnapdis „Prispôsobenie sa novým potrebám a príležitostiam“ odsek 1

Aby boli témy pre priemysel podstatné aj 
v budúcnosti, vychádza sa okrem iného 
z práce rôznych „európskych 
technologických platforiem“. Tým tento 
osobitný program prispeje k realizácii 
strategických výskumných plánov, ktoré 
vytvorili a vyvinuli európske technologické 
platformy, ak tieto plány skutočne 
predstavujú pre Európu významný prínos. 
Širšie potreby výskumu opísané v 
dostupných strategických výskumných 
plánoch sú dobre zohľadnené v deviatich 
témach opísaných nižšie. Podrobnejšie 
začlenenie ich technického obsahu sa 
následne premietne do formulácie 
podrobného pracovného programu pre 
konkrétne výzvy na predkladanie návrhov.

Aby boli témy pre priemysel podstatné aj v 
budúcnosti, vychádza sa okrem iného z 
práce rôznych „európskych technologických 
platforiem“.  Tým tento osobitný program 
prispeje k realizácii strategických 
výskumných plánov, ktoré vytvorili a 
vyvinuli európske technologické platformy, 
ak tieto plány skutočne predstavujú pre 
Európu významný prínos. Širšie potreby 
výskumu opísané v dostupných 
strategických výskumných plánoch sú dobre 
zohľadnené v deviatich témach opísaných 
nižšie. Podrobnejšie začlenenie ich 
technického obsahu sa následne premietne 
do formulácie podrobného pracovného 
programu pre konkrétne výzvy na 
predkladanie návrhov. V tejto súvislosti sa o 
tejto otázke bude konzultovať s 
mimovládnymi organizáciami (MVO) a 
ďalšími účastníkmi z nepriemyselných 
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odvetví.  Komisia vytvorí, ako doplnok k 
existujúcim európskym technologickým 
platformám, európsku platformu sociálnej 
inovácie, ktorá spojí pod vedením 
mimovládnych organizácií organizácie 
občianskej spoločnosti, výskumné inštitúcie 
a regulačné orgány na európskej úrovni, s 
cieľom vymedziť plán výskumu a prispieť 
k vytvoreniu postupov s možnosťou účasti.

Or. en

Odôvodnenie

Účasť organizácií občianskej spoločnosti je nástrojom na lepšie zákonodarstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Príloha I podnadpis „Prispôsobenie sa novým potrebám a príležitostiam“ odsek 2

Okrem toho sa zabezpečí, aby sa témy 
naďalej zohľadňovali pri tvorbe, realizácií 
a hodnotení politík a predpisov EÚ. Týka sa 
to oblasti zdravia, bezpečnosti, ochrany 
spotrebiteľov, energetiky, životného 
prostredia, rozvojovej pomoci, rybného 
hospodárstva, námorných záležitostí, 
poľnohospodárstva, ochrany zvierat, 
dopravy, vzdelávania a odbornej prípravy, 
informačnej spoločnosti a médií, 
zamestnanosti, sociálnych vecí, kohézie, 
spravodlivosti a vnútorných záležitostí, ako 
aj prípravného a sprievodného výskumu 
podstatného z hľadiska zvyšovania kvality 
noriem a ich uplatňovania. V tejto súvislosti 
môžu zohrávať úlohu platformy, ktoré 
spájajú zainteresované strany s výskumnou 
obcou, aby posúdili, do akej miery sú 
strategické výskumné plány podstatné pre 
oblasť sociálnej politiky, politiky v oblasti 
životného prostredia alebo iných politík.

Okrem toho sa zabezpečí, aby sa témy 
naďalej zohľadňovali pri tvorbe, realizácií a 
hodnotení politík a predpisov EÚ. Týka sa to 
oblasti zdravia, bezpečnosti, ochrany 
spotrebiteľov, energetiky, životného 
prostredia, rozvojovej pomoci, rybného 
hospodárstva, námorných záležitostí, 
poľnohospodárstva, ochrany zvierat, 
dopravy, vzdelávania a odbornej prípravy, 
informačnej spoločnosti a médií, 
zamestnanosti, sociálnych vecí, kohézie, 
spravodlivosti a vnútorných záležitostí, ako 
aj prípravného a sprievodného výskumu 
podstatného z hľadiska zvyšovania 
interoperability a hospodárskej súťaže
prostredníctvom kvality noriem a ich 
uplatňovania. V tejto súvislosti môžu 
zohrávať úlohu platformy, ktoré spájajú 
zainteresované strany s výskumnou obcou, 
aby posúdili, do akej miery sú strategické 
výskumné plány podstatné pre oblasť 
sociálnej politiky, politiky v oblasti 
životného prostredia alebo iných politík.
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Or. en

Odôvodnenie

Normy musia byť interoperabilné na účely zvýšenia hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Príloha I podnadpis „Prispôsobenie sa novým potrebám a príležitostiam“ bod 1 úvodná časť

Nové potreby: prostredníctvom osobitnej 
podpory návrhov na výskum, ktorých 
cieľom je v danej oblasti a/alebo na pomedzí 
viacerých disciplín určiť alebo ďalej skúmať 
nové vedecko-technické príležitosti, najmä 
tie, ktoré by mohli potenciálne priniesť 
významný zvrat. Realizuje sa 
prostredníctvom:

Nové potreby: prostredníctvom osobitnej 
podpory návrhov na výskum, ktorých 
cieľom je v danej oblasti a/alebo na pomedzí 
viacerých disciplín určiť alebo ďalej skúmať 
nové vedecko-technické príležitosti, najmä 
tie, ktoré by mohli potenciálne priniesť 
významný zvrat alebo priame uplatnenie; 
Realizuje sa prostredníctvom:

Or. en

Odôvodnenie

Potrebujeme zabezpečiť, že súhrn možností inovatívneho uplatnenia vedeckých a 
technologických možností sa bude využívať priamo, hneď potom, ako vyplynie z 
prebiehajúceho výskumu, bez zbytočného čakania na ukončenie výskumného projektu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Príloha I podnadpis „Prispôsobenie sa novým potrebám a príležitostiam“ bod 1 zarážka 1

– základného výskumu „zdola nahor“ na 
témy, ktoré si určia výskumníci sami, s 
cieľom vyvinúť nové vedecko-technické 
príležitosti („Adventure actions“) alebo 
posúdiť nové objavy alebo novo pozorované 
fenomény, ktoré by mohli pre spoločnosť 
predstavovať riziko alebo problémy 
(„Insight actions“);

— základného výskumu „zdola nahor“ na 
témy, ktoré si určia výskumníci sami, s 
cieľom vyvinúť nové vedecko-technické 
príležitosti („Adventure actions“) alebo vo 
včasnom štádiu určiť vývoj a trendy s 
významným potenciálnym využitím
(prognostické činnosti – Foresight actions),
alebo posúdiť nové objavy alebo novo 
pozorované fenomény, ktoré by mohli pre 
spoločnosť predstavovať riziko alebo 
problémy („Insight actions“);

Or. en
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Odôvodnenie

Prognostické výskumné činnosti sa rozvíjajú rýchlejšie, pretože výskumní pracovníci sa čoraz 
viac cítia zaviazaní posudzovať širšie aspekty, ako aj možné riziko a dosah ich výskumu.   
Strategické myslenie výskumných pracovníkov na úrovni „zdola nahor“ by sa malo 
podporovať, pretože včasná prognóza budúceho vedeckého a technologického rozvoja a 
potenciálneho uplatnenia bude pre EÚ znamenať nesmiernu konkurenčnú výhodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Príloha I nadpis „Šírenie a odovzdávanie vedomostí a výraznejšia angažovanosť“ odsek 1 

zarážka 3

– osobitnými akciami s aktívnym prístupom 
k šíreniu výsledkov zo širokej škály 
projektov, vrátane výsledkov 
z predchádzajúcich rámcových programov 
a iných výskumných programov, so 
zameraním na špecifické sektory alebo 
skupiny zainteresovaných strán ako 
potenciálnych užívateľov;

— osobitnými akciami s aktívnym 
prístupom k šíreniu výsledkov zo širokej 
škály projektov, vrátane výsledkov z 
predchádzajúcich rámcových programov a 
iných výskumných programov, so 
zameraním na špecifické sektory alebo 
skupiny zainteresovaných strán, s osobitným 
dôrazom na potenciálnych užívateľov a 
učiteľov vo vzdelávacích zariadeniach 
nižšej ako vysokoškolskej úrovne;

Or. es

Odôvodnenie

Na podporu profesionálneho postupu vo výskume je dobrou myšlienkou porovnať vedecké 
výsledky s osobami, ktoré im pomáhajú alebo ich brzdia:  učiteľmi základných a stredných 
škôl.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Príloha I nadpis „Šírenie a odovzdávanie vedomostí a výraznejšia angažovanosť“ odsek 1 

zarážka 5

- službami CORDIS na podporu šírenia 
vedomostí a zužitkovania výsledkov 
výskumu;

— službami CORDIS na podporu šírenia 
vedomostí v podobe, ktorá je praktická pre 
používateľa, a zužitkovania výsledkov 
výskumu; 

Or. es
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Odôvodnenie

Cordis, portál Komisie pre oznámenia, musí byť pre používateľov ľahko prístupný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene skupiny 
Verts/ALE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Príloha I nadpis „Šírenie a odovzdávanie vedomostí a výraznejšia angažovanosť“ odsek 1 

zarážka 6

– iniciatívami zameranými na rozvíjanie 
dialógu o vedeckých otázkach a výsledkoch 
výskumu so širokou verejnosťou nad rámec 
výskumnej obce.

— iniciatívami zameranými na rozvíjanie 
dialógu o vedeckých otázkach a výsledkoch 
výskumu so širokou verejnosťou nad rámec 
výskumnej obce vrátane prostredníctvom 
využitia výskumu v prospech organizácií 
občianskej spoločnosti; 

Or. en

Odôvodnenie

Poskytnutie organizáciám občianskej spoločnosti možnosti prístupu k vedeckým poznatkom 
bude prínosom k uľahčeniu prijatia nových technológií verejnosťou a ich porozumeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Príloha I podnadpis „Účasť MSP“

Dôjde k zjednodušeniu optimálnej účasti 
malých a stredných podnikov (MSP) vo 
všetkých tematických oblastiach, a to najmä 
zlepšením finančných a správnych postupov 
a zvýšením flexibility pri výbere vhodného 
finančného programu. Pri príprave obsahu 
tematických oblastí osobitného programu sa 
náležite zohľadnia výskumné potreby 
a potenciál MSP a v pracovnom programe sa 
určia oblasti, ktoré sú pre MSP obzvlášť 
zaujímavé. Osobitné akcie na podporu 
výskumu v prospech MSP alebo ich 
združení sú súčasťou osobitného programu 
„Kapacity“ a akcie na podporu účasti MSP 
v celom rámcovom programe sa budú 
financovať v rámci programu pre 

Dôjde k zjednodušeniu optimálnej účasti 
malých a stredných podnikov (MSP) vo 
všetkých tematických oblastiach, a to najmä 
zlepšením finančných a správnych postupov 
a zvýšením flexibility pri výbere vhodného 
finančného programu a konkrétnych 
podnetov na účasť. Pri príprave obsahu 
tematických oblastí osobitného programu sa 
náležite zohľadnia výskumné potreby a 
potenciál MSP vrátane podnikov s 
jednoduchšími technológiami a tradičných 
sektorov. V pracovnom programe sa určia 
praktické kroky na dosiahnutie tohto cieľa 
vrátane uverejnenia výziev prispôsobených 
konkrétnym potrebám MSP oblasti, ktoré sú 
pre MSP obzvlášť zaujímavé.  Osobitné 
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konkurencieschopnosť a inováciu. akcie na podporu výskumu v prospech MSP 
alebo ich združení sú súčasťou osobitného 
programu „Kapacity“, s cieľom podporiť 
účasť MSP v celom rámcovom programe. 
Takéto akcie budú dopĺňať akcie stanovené
v rámci programu pre konkurencieschopnosť 
a inovácie a budú v súlade s týmito akciami.

Or. es

Odôvodnenie

Úprava starého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 30 s doplnením tradičných sektorov.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, 
Teresa Riera Madurell, Catherine Trautmann, Britta Thomsen, Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Príloha I podnadpis „Účasť MSP“ odsek 1a (nový)

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
zabezpečeniu primeranej účasti malých a 
stredných podnikov, najmä s cieľom 
vyčleniť minimálne 15 % z rozpočtu tohto 
osobitného programu pre malé a stredné 
podniky. V záujme dosiahnutia tohto cieľa 
sa účasť malých a stredných podnikov 
uľahčí prostredníctvom strategických 
projektov alebo združení v spojení s 
prioritnou témou alebo projektmi 
technologických platforiem.  Pri 
financovaní projektov, ktoré zahŕňajú malé 
a stredné podniky, sa bude vyžadovať 
maximálne financovanie zo strany všetkých 
inštitúcií Spoločenstva vrátane Európskej 
investičnej banky (EIB) a Európskeho 
investičného fondu (EIF).

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza PDN 368 k návrhu správy Jerzyho Buzeka 
o 7. rámcovom programe.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer v mene skupiny Verts/ALE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Príloha I podnadpis „Etické aspekty“ odsek 1

Počas realizácie tohto osobitného programu 
a pri výskumných činnostiach, ktoré z neho 
vychádzajú, sa musia dodržiavať základné 
etické zásady. Medzi ne patria okrem iného 
zásady, ktoré sú súčasťou Charty základných 
práv EÚ a ku ktorým patria: ochrana ľudskej 
dôstojnosti a ľudského života, ochrana 
osobných údajov a súkromia, ako aj zvierat 
a životného prostredia v súlade s právom 
Spoločenstva a posledným znením 
dôležitých medzinárodných dohovorov, 
usmernení a pravidiel, ku ktorým patrí napr. 
Helsinská deklarácia, Dohovor Rady Európy 
o ľudských právach a biomedicíne 
podpísaný 4. apríla 1997 v Oviede a jeho 
dodatkové protokoly, Dohovor OSN 
o právach dieťaťa, Všeobecná deklarácia 
o ľudskom genóme a ľudských právach, 
ktorú prijalo UNESCO, Dohovor OSN 
o biologických a toxických zbraniach 
(BTWC), Medzinárodná zmluva 
o rastlinných genetických zdrojoch pre 
výživu a poľnohospodárstvo a príslušné 
rezolúcie Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO).

Počas realizácie tohto osobitného programu 
a pri výskumných činnostiach, ktoré z neho 
vychádzajú, sa musia dodržiavať základné 
etické zásady. Patria medzi ne okrem iného 
zásady, ktoré sú súčasťou Charty základných 
práv EÚ vrátane týchto: ochrana ľudskej 
dôstojnosti a ľudského života, ochrana 
osobných údajov a súkromia, ako aj zvierat a 
životného prostredia v súlade s právom 
Spoločenstva a posledným znením 
dôležitých medzinárodných dohovorov, 
usmernení a pravidiel, ku ktorým patrí napr. 
Helsinská deklarácia, Dohovor Rady Európy 
o ľudských právach a biomedicíne 
podpísaný 4. apríla 1997 v Oviede a jeho 
dodatkové protokoly, Dohovor OSN o 
právach dieťaťa, Všeobecná deklarácia o 
ľudskom genóme a ľudských právach, ktorú 
prijalo UNESCO, Dohovor OSN o 
biologických a toxických zbraniach 
(BTWC), Medzinárodná zmluva o 
rastlinných genetických zdrojoch pre výživu 
a poľnohospodárstvo a príslušné rezolúcie 
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), 
Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. 
marca 2005 o obchodovaní s ľudskými 
vaječnými bunkami 1 a z 26. októbra 2005 o 
patentoch na biotechnologické vynálezy 2 a 
zákony a nariadenia platné v krajinách, v 
ktorých sa vykonávajú príslušné výskumné 
projekty.
______________________________
1 Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 251.
2 Prijaté texty, P6_TA(2005)0407.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer v mene skupiny Verts/ALE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Príloha I podnadpis „Etické aspekty“ odsek 2

Zohľadnia sa aj stanoviská Európskej 
skupiny poradcov pre etické dôsledky 
biotechnológie (1991 – 1997) a stanoviská 
Európskej skupiny poradcov pre etiku v 
oblasti vedy a nových technológií (od roku 
1998).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, 
Herbert Reul

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Príloha I podnadpis „Etické aspekty“ odsek 2

Zohľadnia sa aj stanoviská Európskej 
skupiny poradcov pre etické dôsledky 
biotechnológie (1991 – 1997) a stanoviská 
Európskej skupiny poradcov pre etiku v 
oblasti vedy a nových technológií (od roku 
1998).

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Znenie navrhované Komisiou je v jednom bode príliš nepresné, predovšetkým je potrebné 
začlenenie povinnosti informovať Parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, 
Herbert Reul

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Príloha I podnadpis „Etické aspekty“ odsek 3

V súlade so zásadou subsidiarity 
a rozmanitosťou prístupov v rámci Európy 
sa musia účastníci výskumných projektov 
riadiť platnými právnymi predpismi, 
nariadeniami a etickými zásadami 
v krajinách, v ktorých sa výskum uskutoční. 

V súlade so zásadou subsidiarity a 
rozmanitosťou prístupov v rámci Európy sa 
musia účastníci výskumných projektov 
riadiť platnými právnymi predpismi, 
nariadeniami a etickými zásadami v 
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V každom prípade sa uplatňujú 
vnútroštátne predpisy a z prostriedkov 
Spoločenstva sa v žiadnom členskom štáte 
alebo v inom štáte nebude podporovať 
výskum, ktorý je v danom členskom štáte 
alebo v danom štáte zakázaný.

krajinách, v ktorých sa výskum uskutoční.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie navrhované Komisiou je v jednom bode príliš nepresné, predovšetkým je potrebné 
začlenenie povinnosti informovať Parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, 
Herbert Reul

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Príloha I podnadpis „Etické aspekty“ odsek 4

V určitých prípadoch je na vykonávanie
výskumných projektov potrebné pred 
zahájením výskumných a vývojových činností
získať súhlas príslušných vnútroštátnych 
alebo miestnych etických výborov. Komisia 
systematicky zavedie etický posudok pre 
návrhy týkajúce sa eticky citlivých otázok 
alebo návrhy, v ktorých neboli etické 
hľadiská náležito zohľadnené. V 
osobitných prípadoch možno etický posudok 
vypracovať v priebehu implementácie 
projektu.

Subjekty, ktoré uskutočňujú výskumné 
projekty týkajúce sa z etického hľadiska 
citlivých otázok, ako napr. analýzy ľudskej 
DNA, výskumu na osobách neschopných 
vyjadriť informovaný súhlas, výskumu 
súvisiaceho s utrpením stavovcov atď. 
alebo sa na nich zúčastňujú, musia pred 
začatím činností výskumu a technického 
rozvoja požiadať o súhlas príslušné národné 
alebo miestne výbory pre etiku.  Komisia 
systematicky zavedie etický posudok. V 
osobitných prípadoch možno etické hľadisko 
preskúmať aj počas realizácie projektu.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie navrhované Komisiou je v jednom bode príliš nepresné, predovšetkým je potrebné 
začlenenie povinnosti informovať Parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, 
Herbert Reul

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Príloha I podnadpis „Etické aspekty“ odsek 5
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V súlade s článkom 4 ods. 3 tohto 
rozhodnutia sa nebudú financovať 
výskumné činnosti, ktoré sú zakázané vo 
všetkých členských štátoch. 

Komisia každoročne informuje Európsky 
parlament a Radu o ich činnostiach v tejto 
oblasti a okrem toho im poskytuje 
informácie, keď o ne požiadajú.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie navrhované Komisiou je v jednom bode príliš nepresné, predovšetkým je potrebné 
začlenenie povinnosti informovať Parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Príloha I podnadpis „Etické aspekty“ odsek 5a (nový)

Bude potrebné opäť definovať a zverejniť 
základné kritériá vedeckých záruk.

Or. es

Odôvodnenie

Ekonomický záväzok spoločnosti smerom k výskumu závisí od dôvery k vierohodnosti 
výsledkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Príloha I podnadpis „Spoločné technologické iniciatívy“ odsek 1

Rozsah cieľa v oblasti výskumu 
a technického rozvoja, ako aj rozsah 
použitých prostriedkov, oprávňujú
v obmedzenom počte prípadov založenie 
dlhodobých partnerstiev medzi verejným 
a súkromným sektorom vo forme 
spoločných technologických iniciatív. Tieto 
iniciatívy, ktoré sú predovšetkým výsledkom 
práce európskych technologických 
platforiem, a ktoré sa vzťahujú na jeden 
aspekt výskumu v príslušnej oblasti alebo na 
menší počet aspektov takéhoto výskumu, sa 
budú financovať pomocou kombinácie

Rozsah cieľa v oblasti výskumu a 
technického rozvoja ako aj rozsah použitých
prostriedkov by mohli oprávňovať v 
obmedzenom počte prípadov založenie 
dlhodobých partnerstiev medzi verejným a 
súkromným sektorom vo forme spoločných 
technologických iniciatív. Tieto iniciatívy, 
ktoré sú predovšetkým výsledkom práce 
európskych technologických platforiem 
a ktoré sa vzťahujú na jeden aspekt výskumu 
v príslušnej oblasti alebo na menší počet 
aspektov takéhoto výskumu, sa budú 
financovať pomocou kombinácie investícií 
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investícií zo súkromného sektora 
a verejného financovania z vnútroštátnych 
a európskych zdrojov, vrátane poskytovania 
grantov z rámcového programu pre výskum 
a pôžičiek od Európskej investičnej banky. 
O spoločných technologických iniciatívach 
sa rozhodne na základe samostatných 
návrhov (napr. na základe článku 171 
Zmluvy).

zo súkromného sektora a verejného 
financovania z vnútroštátnych a európskych 
zdrojov vrátane poskytovania kapitálu a 
grantov z rámcového programu. Nástroje 
siedmeho rámcového programu a pôžičky 
od Európskej investičnej banky (EIB) musia 
byť štruktúrované takým spôsobom, aby 
umožnili účasť EIB na spoločných 
akciách, ktorými sa realizujú spoločné 
technologické iniciatívy. O spoločných 
technologických iniciatívach sa rozhodne na 
základe samostatných návrhov (napr. na 
základe článku 171 Zmluvy).

Or. es

Odôvodnenie

Použitie podmieňovacieho spôsobu dodáva zneniu bývalého pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu 34  istú obozretnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Príloha I podnadpis „Spoločné technologické iniciatívy“ odsek 1

Rozsah cieľa v oblasti výskumu 
a technického rozvoja, ako aj rozsah 
použitých prostriedkov, oprávňujú 
v obmedzenom počte prípadov založenie 
dlhodobých partnerstiev medzi verejným 
a súkromným sektorom vo forme 
spoločných technologických iniciatív. Tieto 
iniciatívy, ktoré sú predovšetkým výsledkom 
práce európskych technologických 
platforiem, a ktoré sa vzťahujú na jeden 
aspekt výskumu v príslušnej oblasti alebo na 
menší počet aspektov takéhoto výskumu, sa
budú financovať pomocou kombinácie 
investícií zo súkromného sektora 
a verejného financovania z vnútroštátnych 
a európskych zdrojov, vrátane poskytovania 
grantov z rámcového programu pre výskum 
a pôžičiek od Európskej investičnej banky. 
O spoločných technologických iniciatívach 
sa rozhodne na základe samostatných 
návrhov (napr. na základe článku 171 

Rozsah cieľa v oblasti výskumu 
a technického rozvoja, ako aj rozsah 
použitých prostriedkov, oprávňujú 
v obmedzenom počte prípadov založenie 
dlhodobých partnerstiev medzi verejným 
a súkromným sektorom vo forme 
spoločných technologických iniciatív.  . 
Tieto iniciatívy, ktoré sú predovšetkým 
výsledkom práce európskych 
technologických platforiem, a ktoré sa 
vzťahujú na jeden aspekt výskumu v 
príslušnej oblasti alebo na menší počet 
aspektov takéhoto výskumu, sa budú 
financovať pomocou kombinácie investícií 
zo súkromného sektora a verejného 
financovania z vnútroštátnych a európskych 
zdrojov, vrátane poskytovania grantov z 
rámcového programu pre výskum a pôžičiek 
od Európskej investičnej banky.  
O spoločných technologických iniciatívach 
sa rozhodne samostatne na základe 
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Zmluvy). samostatných návrhov (napr. na základe 
článku 171 Zmluvy).

Or. es

Odôvodnenie

O výbere platforiem sa musí rozhodnúť na základe samostatnej analýzy potreby existencie 
každej platformy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Príloha I podnadpis „Spoločné technologické iniciatívy“ odsek 2

Spoločné technologické iniciatívy sa určia 
na základe rôznych kritérií, ku ktorým patrí:

Spoločné technologické iniciatívy sa určia 
otvoreným a transparentným spôsobom po 
hodnotení na základe rôznych kritérií, ku 
ktorým patrí:

– nemožnosť dosiahnuť stanovený cieľ 
pomocou existujúcich nástrojov;

– pridaná hodnota intervencie na európskej 
úrovni;

–  pridaná hodnota intervencie na európskej 
úrovni stanovená na základe úrovne kvality 
a synergií, ktoré dokáže vytvoriť;

– stupeň a jasnosť vymedzenia stanoveného 
cieľa;

– stupeň a jasnosť vymedzenia stanoveného 
cieľa;

– výška viazaných finančných prostriedkov 
z oblasti priemyslu;

– výška viazaných finančných prostriedkov 
z oblasti priemyslu;

– rozsah vplyvu na konkurencieschopnosť 
a rast v oblasti priemyslu;

– rozsah vplyvu na konkurencieschopnosť 
a rast v oblasti priemyslu vrátane účasti 
MSP;

– dôležitosť príspevku na širšie politické 
ciele;

– dôležitosť príspevku na širšie politické 
ciele;

– zostavenie programu a harmonogramu 
na školenie zúčastnených výskumníkov;

– schopnosť prilákať dodatočnú vnútroštátnu 
podporu a účinne využívať súčasné alebo 
budúce financovanie v oblasti priemyslu;

– schopnosť prilákať dodatočnú vnútroštátnu 
podporu a účinne využívať súčasné alebo 
budúce financovanie v oblasti priemyslu;

– nemožnosť dosiahnuť stanovený cieľ 
pomocou existujúcich nástrojov.

Or. es
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Odôvodnenie

Spoločné technologické iniciatívy sú obrovskou príležitosťou pre spoluprácu priemyslu s 
verejným sektorom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene skupiny 
Verts/ALE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Príloha I podnadpis „Spoločné technologické iniciatívy“ odsek 2 zarážka 1a (nová)

– význam pre občiansku spoločnosť;

Or. en

Odôvodnenie

Účasť občianskej spoločnosti je nástrojom pre lepšie zákonodarstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladáPia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Príloha I podnadpis „Spoločné technologické iniciatívy“ odsek 4a (nový)

Na zvýšenie transparentnosti a zapojenie 
všetkých činiteľov, najmä malých a 
stredných podnikov, musia byť činnosti 
technologických platforiem a spoločných 
technologických iniciatív sprevádzané 
konkrétnymi činnosťami v oblasti šírenia. 
Toto šírenie sa musí koordinovať 
prostredníctvom adekvátneho sekretariátu 
na európskej úrovni a vykonávať vo 
všetkých členských štátoch prostredníctvom 
nástrojov technickej expertízy a šírenia v 
rámci nezávislých, uznávaných, 
neziskových, vedeckých a technických 
združení fungujúcich na národnej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

TP a STI, ktoré sa zaoberajú zložitými a inovačnými koncepciami, nie sú veľmi známe 
všetkým účastníkom pracujúcim v konkrétnom sektore, ktorí sa zatiaľ ešte nemôžu spoliehať 
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na informácie od príslušnej štruktúry. S cieľom vyhnúť sa tomu, aby táto situácia znížila 
účinnosť možností, ktoré ponúkajú TP a STI, je nevyhnutné, aby boli činnosti sprevádzané 
účelovou štruktúrou informácií a pomoci, založenou na existujúcich poznatkoch národných 
organizácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lambert van Nistelrooij, Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Príloha I podnadpis „Koordinácia výskumných programov mimo Spoločenstva“ odsek 1

Akcia prijatá v tejto oblasti bude využívať 
dva hlavné nástroje: program ERA-NET 
a účasť Spoločenstva v spoločne 
realizovaných vnútroštátnych výskumných 
programoch (článok 169 Zmluvy). Akcia sa 
tiež bude používať na rozšírenie 
komplementárnosti a súčinnosti medzi 
rámcovým programom a činnosťami 
vykonávanými v rámci medzištátnych 
štruktúr, napr. EUREKA, EIROforum a 
COST. Poskytne sa finančná podpora na 
správu a koordináciu činností programu 
COST tak, aby COST mohol aj naďalej 
prispievať ku koordinácii a výmene medzi 
výskumnými skupinami financovanými 
v rámci vnútroštátnych programov. 

Akcia prijatá v tejto oblasti bude využívať 
dva hlavné nástroje: program ERA-NET a 
účasť Spoločenstva v spoločne 
realizovaných vnútroštátnych výskumných 
programoch (článok 169 Zmluvy). Akcia sa 
tiež bude používať na rozšírenie 
komplementárnosti a súčinnosti medzi 
rámcovým programom a činnosťami 
vykonávanými v rámci medzištátnych 
štruktúr, napr. EUREKA, EIROforum a 
COST. Vzhľadom na význam rozvoja MSP 
pre konkurencieschopnosť EÚ sa musí 
osobitná pozornosť venovať podpore 
prístupu k výskumu pre MSP, ktoré sa 
zaoberajú špičkovými technológiami, ako je 
uvedené v článku 169 programu Komisie 
EUREKA "EUROSTARS". Poskytne sa 
finančná podpora na správu a koordináciu 
činností programu COST tak, aby COST 
mohol aj naďalej prispievať ku koordinácii a 
výmene medzi výskumnými skupinami 
financovanými v rámci vnútroštátnych 
programov 

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza PDN 401 k návrhu správy Jerzyho Buzeka 
o 7. rámcovom programe.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Príloha I podnadpis „Koordinácia výskumných programov mimo Spoločenstva“ odsek 4 

zarážka 1

– poskytne rámec, ktorý umožní osobám 
zodpovedným za realizáciu programov 

– poskytne rámec, ktorý umožní osobám 
zodpovedným za realizáciu verejného 
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verejného výskumu zintenzívniť koordináciu 
svojich činností. To bude zahŕňať podporu 
nových projektov ERA-NET, ako aj 
rozšírenie a prehĺbenie rozsahu existujúcich 
projektov ERA-NET, a to napr. 
prostredníctvom rozšírenia partnerstva, ako 
aj vzájomnej otvorenosti programov); 

výskumu zintenzívniť koordináciu svojich 
činností. To bude zahŕňať podporu nových 
projektov ERA-NET, ako aj rozšírenie 
a prehĺbenie rozsahu existujúcich projektov 
ERA-NET, a to napr. prostredníctvom 
zlepšenia ich šírenia, ako aj vzájomnej 
otvorenosti programov;

Or. es

Odôvodnenie

Odstránenie administratívnej záťaže môže spolu s riadnou odbornou prípravou pracovníkov, 
ktorí riadia výskumné programy, zlepšiť ich efektívnosť pri realizácii projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Príloha I podnadpis „Koordinácia výskumných programov mimo Spoločenstva“ odsek 4 

zarážka 2a (nová)

– pomôže zjednodušiť´administratívnu 
záťaž a vyškoliť zodpovedných 
administratívnych pracovníkov na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni;

Or. es

Odôvodnenie

Odstránenie administratívnej záťaže môže spolu s riadnou odbornou prípravou pracovníkov, 
ktorí riadia výskumné programy, zlepšiť ich efektívnosť  pri realizácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene skupiny 
Verts/ALE 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Príloha I podnadpis „Koordinácia výskumných programov mimo Spoločenstva“ odsek 5

Účasť Spoločenstva na vnútroštátnych 
výskumných programoch realizovaných 
spoločne na základe článku 169 je 
mimoriadne dôležitá pre európsku 
spoluprácu väčšieho rozsahu medzi 
členskými štátmi so spoločnými potrebami 
a/alebo záujmami. Iniciatívy na základe 
článku 169 sa začnú v oblastiach, ktoré sa 

Účasť Spoločenstva na vnútroštátnych 
výskumných programoch realizovaných 
spoločne na základe článku 169 je 
mimoriadne dôležitá pre európsku 
spoluprácu väčšieho rozsahu medzi 
členskými štátmi so spoločnými potrebami 
a/alebo záujmami.  Iniciatívy na základe 
článku 169 sa začnú v oblastiach, ktoré sa 
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určia v blízkej spolupráci s členskými 
štátmi, vrátane možnej spolupráce s 
medzištátnymi programami, a to na základe 
kritérií definovaných v rozhodnutí 
o siedmom rámcovom programe.

určia v blízkej spolupráci s členskými 
štátmi, vrátane možnej spolupráce s 
medzištátnymi programami, a to na základe 
kritérií definovaných v rozhodnutí o 
siedmom rámcovom programe vrátane 
sociálnej a environmentálnej pridanej 
hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Príloha I podnadpis „Medzinárodná spolupráca“ odsek 1

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:

– vytvoriť základňu pre výskumné činnosti 
a kapacity v rozvojových krajinách, 
skonsolidovať a posilniť zodpovedné 
orgány: univerzity a verejné a súkromné 
centrá odbornej prípravy výskumníkov;

– podporovať rast európskej 
konkurencieschopnosti prostredníctvom 
strategických partnerstiev s tretími krajinami 
vo vybraných oblastiach vedy a zapájaním 
popredných výskumníkov tretích krajín 
do práce pre Európu a spolupráce s Európou;

– podporovať rast európskej 
konkurencieschopnosti prostredníctvom 
strategických partnerstiev s tretími krajinami 
vo vybraných oblastiach vedy a zapájaním 
popredných výskumníkov tretích krajín 
do práce pre Európu a spolupráce s Európou;

– 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 s prihliadnutím na 
spoločné záujmy a vzájomný prospech.

Or. es

Odôvodnenie

Je potrebné skonsolidovať a zlepšiť orgány zodpovedné za výskum, vytvoriť priaznivé 
prostredie pre výskumníkov a investorov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz a Caroline 
Lucas v mene skupiny Verts/ALE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Príloha I podnadpis „Medzinárodná spolupráca“ odsek 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 
globálne trvalo udržateľný rozvoj.

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.  Tretím krajinám, ktoré 
porušujú európske dohovory alebo 
dohovory OSN o ľudských právach sa však 
neumožní účasť na európskom výskumnom 
priestore a financovanie z rámcového 
programu. 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 
globálne trvalo udržateľný rozvoj.

Or. en

Odôvodnenie

Nebolo by vhodné, aby sa fondy EÚ určené na výskum využívali na technickú a vedeckú 
podporu krajinám, ktoré porušujú ľudské práva. Vedci a výskumníci z viacerých členských 
štátov takýto záväzok zo strany EÚ opakovane požadujú.



AM\614619SK.doc PE 374.083v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene skupiny 
Green/Efa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Príloha I podnadpis „Medzinárodná spolupráca“ odsek 3 bod 2

osobitných akcií spolupráce v každej 
tematickej oblasti venovaných tretím 
krajinám v prípade vzájomného záujmu 
o spoluprácu na určitých témach. Určenie 
špecifických potrieb a priorít bude úzko 
súvisieť s príslušnými dohodami 
o dvojstrannej spolupráci a s prebiehajúcimi 
mnohostrannými a dvojstrannými 
rozhovormi medzi EÚ a týmito krajinami 
alebo skupinami krajín. Určenie priorít bude 
prebiehať na základe konkrétnych potrieb, 
potenciálu a úrovne hospodárskej 
rozvinutosti v regióne alebo v krajine. 
S týmto cieľom EÚ vyvinie stratégiu 
medzinárodnej spolupráce a plán realizácie 
pozostávajúci z osobitných cielených akcií 
v rámci tém alebo prierezovo, napr. v oblasti 
zdravia, poľnohospodárstva, hygieny, vody, 
zabezpečenia potravín, sociálnej kohézie, 
energie, životného prostredia, rybného 
hospodárstva, vodného hospodárstva 
a prírodných zdrojov, trvalo udržateľnej 
hospodárskej politiky a informačných 
a komunikačných technológií. Tieto akcie 
budú slúžiť ako výsadné nástroje na 
realizáciu spolupráce medzi EÚ a týmito 
krajinami. Medzi takéto akcie patria najmä 
akcie zamerané na posilnenie výskumných 
kapacít a kapacít spolupráce 
v kandidátskych, susedných a rozvojových 
či nových krajinách. Akcie budú predmetom 
cielených výziev na predkladanie návrhov 
a osobitná pozornosť sa bude venovať 
uľahčovaniu dostupnosti akcií pre príslušné 
tretie krajiny, najmä rozvojovové krajiny.

osobitných akcií spolupráce v každej 
tematickej oblasti venovaných tretím 
krajinám v prípade vzájomného záujmu o 
spoluprácu na určitých témach.  Určenie 
špecifických potrieb a priorít bude úzko 
súvisieť s príslušnými dohodami o 
dvojstrannej spolupráci a s prebiehajúcimi 
mnohostrannými a dvojstrannými 
rozhovormi medzi EÚ a týmito krajinami 
alebo skupinami krajín. Určenie priorít bude 
prebiehať na základe konkrétnych potrieb, 
potenciálu a úrovne hospodárskej 
rozvinutosti v regióne alebo v krajine.  
S týmto cieľom EÚ vyvinie stratégiu 
medzinárodnej spolupráce a plán realizácie 
pozostávajúci z osobitných cielených akcií 
v rámci tém alebo prierezovo, napr. v oblasti 
zdravia, a predovšetkým zanedbávaných 
chorôb, poľnohospodárstva, hygieny, vody, 
zabezpečenia potravín, sociálnej kohézie, 
energie, životného prostredia, rybného 
hospodárstva, vodného hospodárstva 
a prírodných zdrojov, trvalo udržateľnej 
hospodárskej politiky a informačných 
a komunikačných technológií.  Tieto akcie 
budú slúžiť ako výsadné nástroje na 
realizáciu spolupráce medzi EÚ a týmito 
krajinami. Tieto akcie budú slúžiť ako 
výsadné nástroje na realizáciu spolupráce 
medzi EÚ a týmito krajinami. Medzi takéto 
akcie patria najmä akcie zamerané na 
posilnenie výskumných kapacít a kapacít 
spolupráce v kandidátskych, susedných 
a rozvojových či nových krajinách. Akcie 
budú predmetom cielených výziev na 
predkladanie návrhov a osobitná pozornosť 
sa bude venovať uľahčovaniu dostupnosti 
akcií pre príslušné tretie krajiny, najmä 
rozvojové krajiny.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá (podpis) Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Príloha I podnadpis „Medzinárodná spolupráca“ odsek 3 bod 2

osobitných akcií spolupráce v každej 
tematickej oblasti venovaných tretím 
krajinám v prípade vzájomného záujmu 
o spoluprácu na určitých témach. Určenie 
špecifických potrieb a priorít bude úzko 
súvisieť s príslušnými dohodami 
o dvojstrannej spolupráci a s prebiehajúcimi 
mnohostrannými a dvojstrannými 
rozhovormi medzi EÚ a týmito krajinami 
alebo skupinami krajín. Určenie priorít bude 
prebiehať na základe konkrétnych potrieb, 
potenciálu a úrovne hospodárskej 
rozvinutosti v regióne alebo v krajine. 
S týmto cieľom EÚ vyvinie stratégiu 
medzinárodnej spolupráce a plán realizácie 
pozostávajúci z osobitných cielených akcií 
v rámci tém alebo prierezovo, napr. v oblasti 
zdravia, poľnohospodárstva, hygieny, vody, 
zabezpečenia potravín, sociálnej kohézie, 
energie, životného prostredia, rybného 
hospodárstva, vodného hospodárstva 
a prírodných zdrojov, trvalo udržateľnej 
hospodárskej politiky a informačných 
a komunikačných technológií. Tieto akcie 
budú slúžiť ako výsadné nástroje na 
realizáciu spolupráce medzi EÚ a týmito 
krajinami. Medzi takéto akcie patria najmä
akcie zamerané na posilnenie výskumných 
kapacít a kapacít spolupráce 
v kandidátskych, susedných a rozvojových 
či nových krajinách. Akcie budú predmetom 
cielených výziev na predkladanie návrhov 
a osobitná pozornosť sa bude venovať 
uľahčovaniu dostupnosti akcií pre príslušné 
tretie krajiny, najmä rozvojovové krajiny.

osobitných akcií spolupráce v každej 
tematickej oblasti venovaných tretím 
krajinám v prípade vzájomného záujmu o 
spoluprácu na určitých témach.  Určenie 
špecifických potrieb a priorít bude úzko 
súvisieť s príslušnými dohodami 
o dvojstrannej spolupráci a s prebiehajúcimi 
mnohostrannými a dvojstrannými 
rozhovormi medzi EÚ a týmito krajinami 
alebo skupinami krajín. Určenie priorít bude 
prebiehať na základe spoločného záujmu a 
vzájomnej prospešnosti a na základe
konkrétnych potrieb, potenciálu a úrovne 
hospodárskej rozvinutosti v regióne alebo 
v krajine.  S týmto cieľom EÚ vyvinie 
stratégiu medzinárodnej spolupráce a plán 
realizácie pozostávajúci z osobitných 
cielených akcií v rámci tém alebo 
prierezovo, napr. v oblasti zdravia, 
poľnohospodárstva, hygieny, vody, 
zabezpečenia potravín, sociálnej kohézie, 
energie, životného prostredia, rybného 
hospodárstva, vodného hospodárstva a
prírodných zdrojov, trvalo udržateľnej 
hospodárskej politiky a informačných a 
komunikačných technológií.  Tieto akcie 
budú slúžiť ako výsadné nástroje na 
realizáciu spolupráce medzi EÚ a týmito 
krajinami. Tieto akcie slúžia oblastiam 
spoločného záujmu a zároveň zahŕňajú:
akcie zamerané na posilnenie výskumných 
kapacít a kapacít spolupráce 
v kandidátskych, susedných a rozvojových 
či nových krajinách. Akcie budú predmetom 
cielených výziev na predkladanie návrhov 
a osobitná pozornosť sa bude venovať 
uľahčovaniu dostupnosti akcií pre príslušné 
tretie krajiny, najmä rozvojové krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť zrejmé, že akcie v rámci medzinárodnej špecifickej spolupráce v rámci programu 
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spolupráce budú v určitých oblastiach výskumu slúžiť spoločným záujmom EÚ a tretích 
krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Príloha I podnadpis „Medzinárodná spolupráca“ odsek 3 bod 2

osobitných akcií spolupráce v každej 
tematickej oblasti venovaných tretím 
krajinám v prípade vzájomného záujmu 
o spoluprácu na určitých témach. Určenie 
špecifických potrieb a priorít bude úzko 
súvisieť s príslušnými dohodami 
o dvojstrannej spolupráci a s prebiehajúcimi 
mnohostrannými a dvojstrannými 
rozhovormi medzi EÚ a týmito krajinami 
alebo skupinami krajín. Určenie priorít bude 
prebiehať na základe konkrétnych potrieb, 
potenciálu a úrovne hospodárskej 
rozvinutosti v regióne alebo v krajine. 
S týmto cieľom EÚ vyvinie stratégiu 
medzinárodnej spolupráce a plán realizácie 
pozostávajúci z osobitných cielených akcií 
v rámci tém alebo prierezovo, napr. v oblasti 
zdravia, poľnohospodárstva, hygieny, vody, 
zabezpečenia potravín, sociálnej kohézie, 
energie, životného prostredia, rybného 
hospodárstva, vodného hospodárstva 
a prírodných zdrojov, trvalo udržateľnej 
hospodárskej politiky a informačných 
a komunikačných technológií. Tieto akcie 
budú slúžiť ako výsadné nástroje na 
realizáciu spolupráce medzi EÚ a týmito 
krajinami. Medzi takéto akcie patria najmä 
akcie zamerané na posilnenie výskumných 
kapacít a kapacít spolupráce 
v kandidátskych, susedných a rozvojových 
či nových krajinách. Akcie budú predmetom 
cielených výziev na predkladanie návrhov 
a osobitná pozornosť sa bude venovať 
uľahčovaniu dostupnosti akcií pre príslušné 
tretie krajiny, najmä rozvojovové krajiny.

osobitných akcií spolupráce v každej 
tematickej oblasti venovaných tretím 
krajinám v prípade vzájomného záujmu o 
spoluprácu na určitých témach.  Určenie 
špecifických potrieb a priorít bude úzko 
súvisieť s príslušnými dohodami o 
dvojstrannej spolupráci a s prebiehajúcimi 
mnohostrannými a dvojstrannými 
rozhovormi medzi EÚ a týmito krajinami 
alebo skupinami krajín. Určenie priorít bude 
prebiehať na základe konkrétnych potrieb, 
potenciálu a úrovne hospodárskej 
rozvinutosti v regióne alebo v krajine.  S 
týmto cieľom EÚ vyvinie stratégiu 
medzinárodnej spolupráce a plán realizácie, 
ktorý bude obsahovať vymedzenie 
regionálnych priorít, pozostávajúci z 
osobitných cielených akcií v rámci tém 
alebo prierezovo, napr. v oblasti zdravia, 
poľnohospodárstva, hygieny, vody, 
zabezpečenia potravín, sociálnej kohézie, 
energie, životného prostredia, rybného 
hospodárstva, vodného hospodárstva a 
prírodných zdrojov, trvalo udržateľnej 
hospodárskej politiky a informačných a 
komunikačných technológií.  Tieto akcie 
budú slúžiť ako výsadné nástroje na 
realizáciu spolupráce medzi EÚ a týmito 
krajinami. Tieto akcie budú slúžiť ako 
výsadné nástroje na realizáciu spolupráce 
medzi EÚ a týmito krajinami. Medzi takéto 
akcie patria najmä akcie zamerané na 
posilnenie výskumných kapacít a kapacít 
spolupráce v kandidátskych, susedných 
a rozvojových či nových krajinách. Akcie 
budú predmetom cielených výziev na 
predkladanie návrhov a osobitná pozornosť 
sa bude venovať uľahčovaniu dostupnosti 
akcií pre príslušné tretie krajiny, najmä 
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rozvojové krajiny.

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité vytvoriť globálne otvorený Európsky výskumný priestor. Určenie priorít s 
regionálnym zameraním umožní vytvorenie oblastí  špecifickej regionálnej spolupráce, v 
ktorých bude možné prispôsobiť témy vedeckej kapacite. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Príloha I podnadpis „Medzinárodná spolupráca“ odsek 4a (nový)

Osobitné činnosti pokryjú financovanie 
akcií, ktoré vznikli na základe 
medziregionálnych a bilaterálnych dialógov 
v oblastiach výskumu spoločného záujmu a 
vzájomnej prospešnosti. Zo Siedmeho 
rámcového programu sa pridelí najmenej 
5 % zdrojov na akcie medzinárodnej 
spolupráce, z čoho budú 3 % vyčlenené na 
činnosti zahrnuté v tomto osobitnom 
programe v koordinácii s osobitným 
programom Ľudia. Tieto zdroje budú 
všeobecne venované výskumným 
činnostiam s nízkou, stredne-nízkou a 
strednou úrovňou mzdy s cieľom 
premietnutia záväzkov Siedmeho 
rámcového programu do medzinárodnej 
spolupráce. Finančné prostriedky, ktoré sa 
nevyužijú v osobitnom programe 
Spolupráca budú pridelené na posilnenie 
činností osobitného programu Kapacity.
Pri plánovaní prvých štádií Siedmeho 
rámcového programu bude potrebné určiť 
činnosti výskumu a rozvoja pre 
medzinárodnú spoluprácu a ich regionálny 
kontext.

Or. es

Odôvodnenie

Medzinárodná spolupráca je jasne vymedzená v dohodách o výskume a rozvoji a v 
povinnostiach vyplývajúcich zo Zmluvy (články 130f a 130g). Medzinárodná spolupráca je v 
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osobitnom programe Spolupráca  uvedená ako horizontálna téma, avšak má vlastné ciele. 
Záväzok EÚ spolupracovať na medzinárodnej úrovni s tretími krajinami (hlavne v oblasti 
rozvoja) musí byť preto zviditeľnený a zhmotnený v Siedmom rámcovom programe, čo možno 
dosiahnuť explicitným súhlasom v osobitnom programe vyčleniť aspoň 5 % prostriedkov na 
takéto účely. Týmto by sme vyjadrili zámer spolupracovať s pridruženými, susedskými a 
rozvojovými krajinami atď. podobným spôsobom ako v Šiestom rámcovom programe a pri 
akciách typu INCO (uznanými medzinárodným spoločenstvom).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene skupiny 
Verts/ALE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Cieľ“

Zlepšovať zdravie európskych občanov a 
zvyšovať konkurencieschopnosť
európskych podnikov a obchodných 
spoločností pôsobiacich v oblastiach 
súvisiacich so zdravím a zároveň riešiť 
globálne otázky zdravia vrátane nových 
epidémii. Dôraz sa kladie na translačný 
výskum (uplatňovanie základných objavov v 
klinickej praxi), rozvoj a overovanie nových 
liečebných postupov, metódy na podporu 
zdravia a prevencie chorôb, diagnostické 
nástroje a techniky, ako aj na trvalo 
udržateľný a účinný systém zdravotníctva. 

Zlepšovať zdravie európskych občanov 
a prispievať k výkonnosti európskej oblasti 
zdravia vrátane zvyšovania jej 
konkurencieschopnosti a zároveň riešiť 
globálne otázky zdravia vrátane nových 
epidémií a zanedbávaných chorôb. Výskum 
sa bude zameriavať na prevenciu chorôb a 
vývoj účinných liečebných postupov a 
liekov spolu so  zabezpečovaním 
spravodlivého prístupu k výsledkom 
výskumu financovaného z verejných 
prostriedkov. Dôraz sa kladie na translačný 
výskum (uplatňovanie základných objavov v 
klinickej praxi), rozvoj a overovanie nových 
liečebných postupov, metódy na podporu 
zdravia a prevencie chorôb, diagnostické 
nástroje a techniky, ako aj na trvalo 
udržateľný a účinný systém zdravotníctva. 

Or. en

Odôvodnenie

Program by sa mal zamerať nielen na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov 
pôsobiacich v oblastiach súvisiacich so zdravím, ale aj na zvyšovanie výkonnosti európského 
sektoru zdravia. Osobitný dôraz by sa mal klásť na výskum, ktorý je vo verejnom záujme, ako 
napríklad výskum nových epidémií a zanedbávaných chorôb (chorôb, ktoré postihujú najmä 
ľudí v chudobných krajinách, a preto nespadajú do rámca výskumu priemyslu liečiv a 
vývojového úsilia). Je potrebné nájsť rovnováhu medzi výskumom zameraným na prevenciu 
chorôb a vývojom účinných liečebných postupov a liekov. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Prístup“ odsek 1

Tento výskum rozšíri naše znalosti 
o možnostiach efektívnejšej podpory 
dobrého zdravia, prevencie a liečby 
hlavných chorôb a poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. Pomôže integrovať značné 
množstvo genomických údajov s cieľom 
vytvoriť nové poznatky a prax v medicíne 
a biotechnológii. Posilní translačný výskum 
v oblasti zdravia, ktorý je potrebný na 
zabezpečenie praktických prínosov 
biomedicínskeho výskumu. Umožní Európe 
efektívnejšie prispieť k medzinárodnému 
úsiliu v boji proti chorobám globálnej 
dôležitosti, ktoré ilustruje prebiehajúci 
program „Európske partnerstvo 
s rozvojovými krajinami v oblasti 
klinických testov“ (EDCTP) na boj proti 
HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze (článok 
169). Posilní výskum v oblasti zdravia na 
základe politík na európskej úrovni 
a najmä porovnanie modelov systémov 
a údajov vnútroštátnych databáz:

Tento výskum rozšíri naše znalosti o 
možnostiach efektívnejšej podpory dobrého 
zdravia, prevencie a liečby hlavných chorôb 
a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je 
potrebné sa osobitne venovať a skúmať 
potreby subpopulácií vrátane postihnutých, 
menšinových skupín a znevýhodnených 
skupín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Prístup“ odsek 2

Tento výskum pomôže zvýšiť 
konkurencieschopnosť európskeho 
zdravotníctva v odvetví biotechnológie 
a zdravotnej techniky v oblastiach, v ktorých 
sú hlavnou ekonomickou silou MSP, a vo 
farmaceutickom priemysle. Očakáva sa 
najmä, že výskum podporí európsku 
technologickú platformu v oblasti 
inovatívnej medicíny zameranej na 
prekonanie nedostatkov výskumu v procese 

Tento výskum pomôže zvýšiť 
konkurencieschopnosť európskeho 
zdravotníctva v odvetví biotechnológie a 
zdravotnej techniky v oblastiach, v ktorých 
sú hlavnou ekonomickou silou MSP, a vo 
farmaceutickom priemysle.  Očakáva sa 
najmä, že výskum podporí európsku 
technologickú platformu, čím bude 
reagovať na potreby a priority verenosti v 
oblasti inovatívnej medicíny zameranej na 
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vývoja liekov. Osobitná pozornosť sa bude 
venovať medzere medzi výskumnými 
činnosťami a ich využitím prostredníctvom 
podpory na demonštráciu dôkazov platnosti 
a klinické overenie. Tento výskum tiež 
prispeje k vytvoreniu noriem a štandardov 
pre nové pokrokové liečebné postupy (napr. 
v regeneratívnej medicíne), ktoré sú 
nevyhnutné s cieľom pomôcť EÚ obstáť 
v celosvetovej konkurencii.

prekonanie nedostatkov výskumu v procese 
vývoja liekov.  

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235

Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Prístup“ odsek 3a (nový)

Zohľadnia sa rodové aspekty a v prípade 
potreby sa začlenia do projektov. Rizikové 
faktory, biologické procesy, klinické 
prejavy, následky a liečba chorôb často nie 
sú u mužov a žien rovnaké. Okrem toho 
existujú choroby, ktoré sú špecifické pre 
ženy alebo mužov, alebo v týchto skupinách 
prevládajú (jedným takým príkladom je 
fibromyalgia/chronický únavový syndróm, 
ktorý postihuje oveľa viac žien ako mužov). 
Všetky činnosti, ktoré majú byť 
financované v súvislosti s touto 
problematikou, by preto mali umožniť 
rozlišovanie v súvisiacich výskumných 
protokoloch, metodikách a analýzach 
zistení.

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza PDN 465 k návrhu správy Jerzyho Buzeka 
o 7. rámcovom programe.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Prístup“ odsek 4

V rámci uvedených troch hlavných blokov 
činností sa riešia dve strategické otázky, a to 
zdravie detí a zdravie starnúceho 

V rámci uvedených troch hlavných blokov 
činností sa riešia tri strategické otázky, a to 
zdravie detí, zdravie žien a zdravie 
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obyvateľstva, s dôrazom na priority 
v pracovnom programe. Zaradia sa aj iné 
multidisciplinárne oblasti. Tým sa 
zabezpečí viditeľný a koherentný prístup 
k týmto otázkam prierezovo vo viacerých 
témach, pri súčasnom vyhnutí sa duplicite.

starnúceho obyvateľstva, s dôrazom na 
priority v pracovnom programe

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 1 „Biotechnológia, 

všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia“ odsek 1

Cieľom tejto činnosti je vytvoriť a overiť 
potrebné nástroje a technológie, ktoré 
umožnia získanie nových vedomostí a ich 
využitie v praxi v oblasti zdravia a medicíny.

Cieľom tejto činnosti je vytvoriť a overiť 
potrebné nástroje a technológie, ktoré 
umožnia získanie nových vedomostí a ich 
využitie v praxi v oblasti zdravia a medicíny. 
Jednotlivci samotní sú cieľom a 
nevyužívajú sa ako prostriedok. Ďalej sa 
zdôrazňuje, že výskum EÚ sa bude riadiť 
zásadou predbežnej opatrnosti a bude 
neustále hodnotiť možné riziká s ohľadom 
na vplyv nových technológií, ktorý sa nedá 
v celom rozsahu predvídať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Príloha I „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 1 „Biotechnológia, všeobecné 

nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia“ zarážka 1

– Vysoko výkonný výskum: so zameraním 
na vytvorenie nových nástrojov výskumu 
pre modernú biológiu s cieľom podstatne 
zintenzívniť generovanie údajov a zlepšiť 
štandardizáciu údajov a vzoriek (biobanky), 
ich získavanie a analýzu. Bude sa 
zameriavať sa na nové technológie na: 
mapovanie, expresiu génov, genotypizáciu 

– Vysoko výkonný výskum: so zameraním 
na vytvorenie nových nástrojov výskumu 
pre modernú biológiu s cieľom podstatne 
zintenzívniť generovanie údajov a zlepšiť 
štandardizáciu údajov a vzoriek (biobanky), 
ich získavanie a analýzu, verejných bánk 
kmeňových buniek z pupočníkovej krvi.
Bude sa zameriavať na nové technológie na:  
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a fenotypizáciu, štrukturálnu genomiku, 
bioinformatiku a systémovú biológiu a iné 
vedy, ktoré majú v názve koncovkou „-
omika“.

mapovanie,  expresiu génov, genotypizáciu 
a fenotypizáciu, štrukturálnu genomiku,  
bioinformatiku a systémovú biológiu 
vrátane využívania najvýkonnejších 
počítačov na štrukturálne modelovanie,
a iné vedy, ktoré majú v názve koncovkou „-
omika“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 1 „Biotechnológia, 

všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia“ zarážka 1

– Vysoko výkonný výskum: so zameraním 
na vytvorenie nových nástrojov výskumu 
pre modernú biológiu s cieľom podstatne 
zintenzívniť generovanie údajov a zlepšiť 
štandardizáciu údajov a vzoriek (biobanky), 
ich získavanie a analýzu. Bude sa 
zameriavať sa na nové technológie na: 
mapovanie, expresiu génov, genotypizáciu 
a fenotypizáciu, štrukturálnu genomiku, 
bioinformatiku a systémovú biológiu a iné 
vedy, ktoré majú v názve koncovkou „-
omika“.

– Vysoko výkonný výskum: so zameraním 
na vytvorenie nových nástrojov výskumu 
pre modernú biológiu s cieľom podstatne 
zintenzívniť generovanie údajov a zlepšiť 
štandardizáciu údajov a vzoriek (biobanky), 
ich získavanie a analýzu. Bude sa 
zameriavať na nové technológie na:  
mapovanie,  expresiu génov, genotypizáciu 
a fenotypizáciu, štrukturálnu genomiku,  
bioinformatiku a systémovú biológiu 
vrátane využívania najvýkonnejších 
počítačov na štrukturálne modelovanie,
a iné vedy, ktoré majú v názve koncovkou „-
omika“.

Or. en

Odôvodnenie

Štrukturálna biológia doteraz využívala prevažne statické obrazy biologických molekúl. 
Biologické molekuly sú však veľmi dynamické a ich vnútorná pohyblivosť má podstatný 
význam pre ich biologickú funkciu. Modelovanie dynamiky makromolekúl si vyžaduje značný 
počítačový výkon, ktorý sa dá dosiahnuť pomocou superpočítačov a ich rozsiahleho 
paralelného nasadenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Antonios Trakatellis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 1 „Biotechnológia, 

všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia“ zarážka 1

– Vysoko výkonný výskum: so zameraním 
na vytvorenie nových nástrojov výskumu 
pre modernú biológiu s cieľom podstatne 
zintenzívniť generovanie údajov a zlepšiť 
štandardizáciu údajov a vzoriek (biobanky), 
ich získavanie a analýzu. Bude sa 
zameriavať sa na nové technológie na: 
mapovanie, expresiu génov, genotypizáciu 
a fenotypizáciu, štrukturálnu genomiku, 
bioinformatiku a systémovú biológiu a iné 
vedy, ktoré majú v názve koncovkou „-
omika“..

– Vysoko výkonný výskum: so zameraním 
na vytvorenie nových nástrojov výskumu 
pre modernú biológiu s cieľom podstatne 
zintenzívniť generovanie údajov a zlepšiť 
štandardizáciu údajov a vzoriek (biobanky), 
ich získavanie a analýzu. Bude sa 
zameriavať na nové technológie na:  
mapovanie, s využitím rýchlych, výnosných 
a široko dostupných metód, expresiu génov, 
genotypizáciu a fenotypizáciu, štrukturálnu 
genomiku,  bioinformatiku a systémovú 
biológiu a iné vedy, ktoré majú v 
názve koncovkou „-omika“.

Or. el

Odôvodnenie

Celkový potenciál biotechnológie sa dá využiť len vtedy, keď nástroje, ktoré má k dispozícii, 
nie sú finančne náročné a sú dostupné pre rozvoj výskumu. Nové prístupy zamerané na rýchle 
čítanie DNA znížia náklady mapovania miliónov molekúl, pričom prinesú neoceniteľné údaje 
pre boj proti chorobám, najmä na individuálnej úrovni. Preto by sa tento výskum mal 
okamžite začať. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 1 „Biotechnológia, 

všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia“ zarážka 2

– Rozpoznávanie, diagnostika 
a monitorovanie: so zameraním na vývoj 
nástrojov a techník vizualizácie, 
rozpoznávania, zobrazovania a analýzy pre 
biomedicínsky výskum, na predpovedanie, 
diagnostiku, monitorovanie a prognostika 
chorôb a na podporu a usmerňovanie 
liečebných zákrokov. Bude sa zameriavať sa 
na multidisciplinárny prístup integrujúci 
oblasti ako molekulárna a bunková biológia, 
fyziológia, fyzika, chémia, nanotechnológie, 
mikrosystémy, zariadenia a informačné 

– Rozpoznávanie, diagnostika 
a monitorovanie: so zameraním na vývoj 
nástrojov a techník vizualizácie, 
rozpoznávania, zobrazovania a analýzy pre 
biomedicínsky výskum, na predpovedanie, 
diagnostiku, monitorovanie a prognostika 
chorôb a na podporu a usmerňovanie 
liečebných zákrokov. Bude sa zameriavať sa 
na multidisciplinárny prístup integrujúci 
oblasti ako molekulárna a bunková biológia, 
fyziológia, fyzika, chémia, nanotechnológie, 
mikrosystémy, zariadenia a informačné 
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technológie. Dôraz sa kladie na neinvazívne 
alebo minimálne invazívne postupy 
a aspekty zabezpečenia kvality.

technológie. Dôraz sa kladie na neinvazívne 
alebo minimálne invazívne postupy 
a aspekty zabezpečenia kvality, s osobitným 
ohľadom na neinvazívne bunkové 
zobrazovanie in vivo, molekulárne 
zobrazovanie , zobrazovanie s vysokým 
rozlíšením, štrukturálne zobrazovanie 
metódami magnetickej rezonancie (MRI) 
založenými na difúzii a metabolické 
zobrazovanie .

Or. en

Odôvodnenie

Biologické zobrazovanie rôzneho rozsahu a rozlíšenia má veľký význam pre biológiu aj pre 
lekárske vedy vrátane diagnostiky a liečby. Neinvazívna lokalizácia a kvantifikácia 
molekulárnych procesov in vivo spojených s ľudskými chorobami a so živočíšnymi  modelmi 
ľudských chorôb sú neoceniteľnými nástrojmi lekárskeho výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dominique Vlasto

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 1 „Biotechnológia, 

všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia“ zarážka 3

– Inovatívne liečebné postupy a zákroky: so 
zameraním na konsolidáciu a zabezpečenie 
ďalšieho rozvoja pokrokových liečebných 
postupov a techník so širokou potenciálnou 
uplatniteľnosťou. Zameriava sa na génovú 
a bunkovú terapiu, regeneratívnu medicínu, 
transplantácie, imunoterapiu a očkovania 
a iné druhy medicíny. Bude sa tiež venovať 
príbuzným technológiám, ako napr. 
pokrokové cielené systémy dodávok, 
pokrokové implantáty a protetiku 
a neinvazívne alebo najmenej invazívne 
zákroky za pomoci techniky..

– Inovatívne liečebné postupy a zákroky. so 
zameraním na konsolidáciu a zabezpečenie 
ďalšieho rozvoja pokrokových liečebných 
postupov a techník so širokou potenciálnou 
uplatniteľnosťou. Zameriava sa na génovú a 
bunkovú terapiu, bioprodukciu vrátane
cielených procesov (optimalizácia procesov 
na produkciu nových molekúl), 
regeneratívnu medicínu, transplantácie, 
imunoterapiu a očkovania a iné druhy 
medicíny. Bude sa tiež venovať príbuzným 
technológiám, ako napr. pokrokové cielené 
systémy dodávok, pokrokové implantáty a 
protetiku a neinvazívne alebo najmenej 
invazívne zákroky za pomoci techniky.

Or. fr
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Odôvodnenie

Táto otázka sa týka výroby aj kontroly a je rozhodujúca pre malé a stredné podniky, ktoré sú 
zapojené do rozvoja výrobných procesov. Cielené procesy musia byť zahrnuté, lebo 
biomedicínske liečivá sa podávajú injekčne, pričom je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa dostali 
do správnej časti tela pacienta. Takéto typy liečiv sa v širokom rozsahu používajú na liečbu 
ojedinelých chorôb ako aj významnejších chorôb vrátane rakoviny a AIDS. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Antonios Trakatellis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 1 „Biotechnológia, 

všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia“ zarážka 3

– Inovatívne liečebné postupy a zákroky: so 
zameraním na konsolidáciu a zabezpečenie 
ďalšieho rozvoja pokrokových liečebných 
postupov a techník so širokou potenciálnou 
uplatniteľnosťou. Zameriava sa na génovú 
a bunkovú terapiu, regeneratívnu medicínu, 
transplantácie, imunoterapiu a očkovania 
a iné druhy medicíny. Bude sa tiež venovať 
príbuzným technológiám, ako napr. 
pokrokové cielené systémy dodávok, 
pokrokové implantáty a protetiku 
a neinvazívne alebo najmenej invazívne 
zákroky za pomoci techniky.

– Inovatívne liečebné postupy a zákroky: so 
zameraním na konsolidáciu a zabezpečenie 
ďalšieho rozvoja pokrokových liečebných 
postupov a techník so širokou potenciálnou 
uplatniteľnosťou. Zameriava sa na génovú a 
bunkovú terapiu, regeneratívnu medicínu, 
transplantácie, imunoterapiu vrátane liečby 
rakoviny a očkovania (vypustenie) vrátane 
vakcín určených na prevenciu istých 
druhov rakoviny. Bude sa tiež zameriavať 
na objavovanie inovatívnej liečby, akou je 
liečba pôsobiaca na proteíny spojené s 
receptormi (G protein coupled receptors) 
na bunkových povrchoch s priaznivými 
účinkami na choroby a príznaky vo forme 
alergií, bolestí, obehovej kongescie, 
psychózy atď. Bude sa tiež venovať 
príbuzným technológiám, ako napr. 
pokrokové cielené systémy dodávok, 
pokrokové implantáty a protetiku 
a neinvazívne alebo najmenej invazívne 
zákroky za pomoci techniky.

Or. el

Odôvodnenie

Značný pokrok nastal v rozvoji vakcín proti rakovinovým ochoreniam, napríklad rakovine 
krčka maternice/vírusu HPV. Čo sa týka liečby rakoviny, boli vyvinuté rôzne klinické skúšky 
pre určité druhy rakoviny, ako napr. melanómy, ktoré sa nedajú uspokojivo liečiť „klasickou 
liečbou“ (chemoteriapiou, rádoiterapiou).  Povzbudivé výsledky zdôvodňujú ďalší výskum v 
tejto oblasti.
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Mnohé liečivá, ktoré pôsobia na proteíny spojené s receptormi (G protein coupled receptors) 
sa už s vynikajúcimi výsledkami aplikujú a vedci tvrdia, že môžu byť vyvinuté na liečbu 
širokého okruhu problémov od HIV po obezitu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Romana Jordan Cizelj

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 1 „Biotechnológia, 

všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia“ zarážka 3

- Inovatívne liečebné postupy a zákroky: so 
zameraním na konsolidáciu a zabezpečenie 
ďalšieho rozvoja pokrokových liečebných 
postupov a techník so širokou potenciálnou 
uplatniteľnosťou. Zameriava sa na génovú 
a bunkovú terapiu, regeneratívnu medicínu, 
transplantácie, imunoterapiu a očkovania 
a iné druhy medicíny. Bude sa tiež venovať 
príbuzným technológiám, ako napr. 
pokrokové cielené systémy dodávok, 
pokrokové implantáty a protetiku 
a neinvazívne alebo najmenej invazívne 
zákroky za pomoci techniky.

– Inovatívne liečebné postupy a zákroky: so 
zameraním na konsolidáciu a zabezpečenie 
ďalšieho rozvoja pokrokových liečebných 
postupov a techník so širokou potenciálnou 
uplatniteľnosťou vrátane monitorovania a 
zabezpečovania kvality liečebných 
podmienok a metód. Zameriava sa na 
génovú a bunkovú terapiu, regeneratívnu 
medicínu, transplantácie, imunoterapiu 
a očkovania a iné druhy medicíny. Bude sa 
tiež venovať príbuzným technológiám, ako 
napr. pokrokové cielené systémy dodávok, 
pokrokové implantáty a protetiku 
a neinvazívne alebo najmenej invazívne 
zákroky za pomoci techniky

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza PDN 573 k návrhu správy Jerzyho Buzeka 
o 7. rámcovom programe.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 1 „Biotechnológia, 

všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia“ zarážka 4

– Prognózy vhodnosti, bezpečnosti 
a účinnosti liečebných postupov: so 
zameraním na vytvorenie a overenie 
parametrov, nástrojov, metód a štandardov 
potrebných na poskytnutie pacientovi 
bezpečných a účinných nových bioliekov 
(pokiaľ ide o konvenčnú medicínu, týmto 
otázkam sa bude venovať navrhovaná 
Spoločná technologická iniciatíva pre 
inovatívne druhy medicíny). Bude sa 

– Prognózy vhodnosti, bezpečnosti 
a účinnosti liečebných postupov: so 
zameraním na vytvorenie a overenie 
parametrov, nástrojov, metód a štandardov 
potrebných na poskytnutie pacientovi 
bezpečných a účinných nových bioliekov 
(pokiaľ ide o konvenčnú medicínu, týmto 
otázkam sa bude venovať navrhovaná 
Spoločná technologická iniciatíva pre 
inovatívne druhy medicíny). Bude sa 
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zameriavať na prístupy, ku ktorým patrí 
napr. farmakogenomika, metódy a modely in 
silico, in vitro (vrátane alternatív k pokusom 
na zvieratách) a in vivo.

zameriavať na prístupy, ku ktorým patrí 
napr. (vrátane klinického a predklinického 
molekulárneho zobrazovania a 
archivovaných tkanív).

Or. en

Odôvodnenie

Biologické zobrazovanie rôzneho rozsahu a rozlíšenia má veľký význam pre biológiu aj pre 
lekárske vedy vrátane diagnostiky a liečby. Neinvazívna lokalizácia a kvantifikácia 
molekulárnych procesov in vivo spojených s ľudskými chorobami a so živočíšnymi modelmi 
ľudských chorôb sú neoceniteľnými nástrojmi lekárskeho výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 1 „Biotechnológia, 

všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia“ zarážka 4 

Prognózy vhodnosti, bezpečnosti a účinnosti 
liečebných postupov: so zameraním na 
vytvorenie a overenie parametrov, nástrojov, 
metód a štandardov potrebných na 
poskytnutie pacientovi bezpečných 
a účinných nových bioliekov (pokiaľ ide 
o konvenčnú medicínu, týmto otázkam sa 
bude venovať navrhovaná Spoločná 
technologická iniciatíva pre inovatívne 
druhy medicíny). Bude sa zameriavať na 
prístupy, ku ktorým patrí napr. 
farmakogenomika, metódy a modely in 
silico, in vitro (vrátane alternatív k pokusom 
na zvieratách) a in vivo.
.

Prognózy vhodnosti, bezpečnosti a účinnosti 
liečebných postupov: so zameraním na 
vytvorenie a overenie parametrov, nástrojov, 
metód a štandardov potrebných na 
poskytnutie pacientovi bezpečných 
a účinných nových bioliekov (pokiaľ ide 
o konvenčnú medicínu, týmto otázkam sa 
bude venovať navrhovaná Spoločná 
technologická iniciatíva pre inovatívne 
druhy medicíny). Bude sa zameriavať na 
prístupy, ku ktorým patrí napr. 
farmakogenomika, metódy a modely in 
silico, in vitro zohľadnením osobitostí žien 
a staršej populácie.

Or. en

(This amendment replaces the AM 493 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dominique Vlasto

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 1 „Biotechnológia, 

všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia“ zarážka 4

– Prognózy vhodnosti, bezpečnosti 
a účinnosti liečebných postupov: so 
zameraním na vytvorenie a overenie 
parametrov, nástrojov, metód a štandardov 
potrebných na poskytnutie pacientovi 
bezpečných a účinných nových bioliekov 
(pokiaľ ide o konvenčnú medicínu, týmto 
otázkam sa bude venovať navrhovaná 
Spoločná technologická iniciatíva pre 
inovatívne druhy medicíny). Bude sa 
zameriavať na prístupy, ku ktorým patrí 
napr. farmakogenomika, metódy a modely in 
silico, in vitro (vrátane alternatív k pokusom 
na zvieratách) a in vivo.

– Prognózy vhodnosti, bezpečnosti 
a účinnosti liečebných postupov: so 
zameraním na vytvorenie a overenie 
parametrov, nástrojov, metód a štandardov 
potrebných na poskytnutie pacientovi 
bezpečných a účinných nových bioliekov 
(pokiaľ ide o konvenčnú medicínu, týmto 
otázkam sa bude venovať navrhovaná 
Spoločná technologická iniciatíva pre 
inovatívne druhy medicíny). Bude sa 
zameriavať na prístupy, ku ktorým patrí 
napr. farmakogenomika, metódy a modely in 
silico, in vitro (vrátane alternatív k pokusom 
na zvieratách) a in vivo.a imuno-
monitoringu.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento proces významne prispieva k meraniu účinkov terapií na imúnny systém, stanovuje 
účinnosť terapií pre autoimúnne ochorenia a ochorenia súvisiace s imúnnym systémom a  
taktiež umožňuje merať bezpečnosť liečiv pre imúnny systém. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 1

Rozsiahly zber údajov: zameraný na využitie 
vysoko výkonných technológií na 
generovanie údajov s cieľom objasniť 
funkciu génov a génových produktov a ich 
interakcie v komplexných sieťach. Bude sa 
zameriavať na genomiku, proteomiku, 
populačnú genetiku, porovnávaciu a funkčnú 

Rozsiahly zber údajov: zameraný na využitie 
vysoko výkonných technológií na 
generovanie údajov s cieľom objasniť 
funkciu génov a génových produktov a
bunkových systémov, ich interakcie 
v komplexných sieťach a ich úlohu v 
dôležitých biologických procesoch (t.j. v 
synaptickej a bunkovej reorganizácii). Bude 
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genomiku. sa zameriavať na genomiku, proteomiku, 
populačnú genetiku, porovnávaciu a funkčnú 
genomiku.

Or. it

Odôvodnenie

Štúdie a počiatočné výsledky 6. rámcového programu zhromaždili obrovské množstvo 
informácií o génoch a molekulách. Tieto zistenia my mali byť aplikované na synaptické 
okruhy a komplexné bunkové systémy, aby sa poskytli praktické možnosti nadviazať na 
výsledky 6.RP a využiť genetické a molekulárne údaje na účely vývoja liečebných postupov na 
liečbu patológií.. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Antonios Trakatellis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 1

Rozsiahly zber údajov: zameraný na využitie 
vysoko výkonných technológií na 
generovanie údajov s cieľom objasniť 
funkciu génov a génových produktov a ich 
interakcie v komplexných sieťach. Bude sa 
zameriavať na genomiku, proteomiku, 
populačnú genetiku, porovnávaciu a funkčnú 
genomiku.

Rozsiahly zber údajov: zameraný na využitie 
vysoko výkonných technológií na 
generovanie údajov s cieľom objasniť 
funkciu génov a génových produktov a ich 
interakcie v komplexných sieťach a výskum 
mutácií zameraný na protogenické alebo
zakladateľské mutácie. Bude sa zameriavať 
na genomiku, proteomiku, populačnú 
genetiku, porovnávaciu a funkčnú 
genomiku.

Or. el

Odôvodnenie

Je dôležité zaoberať sa aj výskumom mutácií, ktoré sú základom mnohých genetických 
porúch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 
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hľadiska ľudského zdravia“ bod 1

Rozsiahly zber údajov: zameraný na využitie 
vysoko výkonných technológií na 
generovanie údajov s cieľom objasniť 
funkciu génov a génových produktov a ich 
interakcie v komplexných sieťach. Bude sa 
zameriavať na genomiku, proteomiku, 
populačnú genetiku, porovnávaciu a funkčnú 
genomiku.

Rozsiahly zber údajov: zameraný na využitie 
vysoko výkonných technológií na 
generovanie údajov s cieľom objasniť 
funkciu génov a génových produktov a ich 
interakcie v komplexných sieťach. Bude sa 
zameriavať na genomiku, oblasť RNA, 
proteomiku, populačnú genetiku, 
porovnávaciu a funkčnú genomiku..

Or. en

Odôvodnenie

MikroRNA (miRNA) je základným vyvíjajúcim sa typom tkanivovo-špecifických regulačných
génov, ktoré negatívne regulujú expresiu génov na posttranskripčnej úrovni a spôsobujú 
zníženú expresiu proteínov kódovaných cieľovými génmi miRNA. Veľa miRNA sa nachádza na 
krehkých miestach a v iných chromozomálnych oblastiach, ktoré majú úlohu pri tvorbe 
zhubných nádorov.   Vo viacerých typoch tumorov sú špecifické gény miRNA vymazané alebo 
zmutované. Tieto pozorovania vedú k záveru, že gény miRNA zohrávajú ústrednú úlohu pri 
vývoji rakoviny a môžu byť hlavným cieľom pri vývoji inovatívnych liečebných postupov v 
onkológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 3

Mozog a choroby súvisiace s mozgom: so 
zameraním na lepšie pochopenie 
integrovanej štruktúry a dynamiku mozgu, 
na štúdium chorôb mozgu a hľadanie 
liečebných metód. Zameriava sa na 
skúmanie funkcií mozgu od molekúl 
k poznaniu a na riešenie neurologických 
a psychiatrických chorôb a porúch, vrátane 
regeneratívnych a upevňujúcich liečebných 
prístupov.

Mozog a choroby súvisiace s mozgom: so 
zameraním na lepšie pochopenie 
integrovanej štruktúry a dynamiku mozgu, 
na štúdium chorôb mozgu a hľadanie 
liečebných metód. Zameriava sa na 
skúmanie funkcií mozgu od molekúl 
k poznaniu a mozgovej dysfunkcie od 
synaptickej aktivity po neurodegeneráciu a 
využíva aj postupy klinického alebo 
predklinického funkčného alebo 
molekulárneho zobrazovania a na riešenie 
neurologických a psychiatrických chorôb 
a porúch vrátane liečebných prístupov 
zameraných na regeneráciu.
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Odôvodnenie

Zlepšovať zdravie európskych občanov a zvyšovať konkurencieschopnosť odvetví a podnikov 
v Európe, ktorých pôsobnosť súvisí so zdravotníctvom a zároveň riešiť globálne otázky 
zdravia vrátane nových epidémií. Dôraz sa bude klásť na translačný výskum (uplatňovanie 
základných objavov v klinickej praxi), rozvoj a overovanie nových liečebných postupov, 
metódy slúžiace na podporu zdravia a prevencie chorôb, diagnostické prostriedky a 
technológie, ako aj na trvalo udržateľné a účinné systémy zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Antonios Trakatellis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 3

Mozog a choroby súvisiace s mozgom: so 
zameraním na lepšie pochopenie 
integrovanej štruktúry a dynamiku mozgu, 
na štúdium chorôb mozgu a hľadanie 
liečebných metód. Zameriava sa na 
skúmanie funkcií mozgu od molekúl 
k poznaniu a na riešenie neurologických 
a psychiatrických chorôb a porúch, vrátane 
regeneratívnych a upevňujúcich liečebných 
prístupov.

Mozog a choroby súvisiace s mozgom: so 
zameraním na lepšie pochopenie 
integrovanej štruktúry a dynamiku mozgu, 
na štúdium chorôb mozgu a hľadanie 
liečebných metód. Výskum rozdielov medzi 
mužmi a ženami vzhľadom na štruktúru a 
aktivitu mozgu s cieľom vyvinúť liečbu 
porúch, akými sú depresia, závislosť a 
schizofrénia, ktorá vychádza z rozdielnosti 
pohlaví. Výskum kompaktných a účinných 
elektronických systémov založených na 
mozgovom nervovom systéme, ktoré 
uľahčujú náhrady štepmi sietnice, 
navrátenie zraku a vývoj robotických očí a 
iných inteligentných senzorických 
systémov. Zameriava sa na skúmanie funkcií 
mozgu od molekúl k poznaniu a na riešenie 
neurologických a psychiatrických chorôb 
a porúch vrátane liečebných prístupov 
zameraných na regeneráciu.

Or. el

Odôvodnenie

Vedci zaoberajúci sa nervovým systém objavili anatomické, chemické a funkčné rozdiely 
medzi mozgami mužov a žien, ktoré sa vzťahujú na určité oblasti mozgu a spájajú sa s rečou, 
pamäťou, emóciami, priestorovým vnímaním, zrakom, teplotou  a reakciou na stres. Tieto 
odlišnosti by mohli vysvetliť rozdiely v správaní medzi pohlaviami a ďalší výskum v tejto 
oblasti by potom mohol viesť k vývoju liečebných postupov diferencovaných podľa pohlavia, 
ktoré sú určené pre neurologické poruchy ako sú schizofrénia, depresia, závislosť a 
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posttraumatické poruchy. 

Zatiaľ čo sú moderné počítače schopné vykonať miliardy operácií za sekundu, nie sú schopné 
súťažiť ani s dieťaťom, pokiaľ ide napríklad o rozoznávanie výkresu alebo uskutočňovanie 
akejkoľvek formy vizuálneho procesu. Neuromorfické čipy, ktoré sú schopné zachytiť 
neurologické signály a podnety už preukázali pôsobivé výsledky a umožňujú vyvinúť náhradné 
štepy sietnice ako prostriedku liečby niektorých typov slepoty. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Herbert Reul, Angelika Niebler
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253

Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 
hľadiska ľudského zdravia“ bod 4

Vývin človeka a starnutie: zamerané na 
lepšie pochopenie celoživotného vývinu 
a zdravého starnutia. Zameriava sa na 
štúdium ľudských a modelových systémov, 
vrátane interakcií s faktormi ako životné 
prostredie, správanie a pohlavie.

Vývin človeka a starnutie: zamerané na 
lepšie pochopenie celoživotného vývinu 
a zdravého starnutia. Zameriava sa na 
štúdium ľudských a modelových systémov, 
vrátane interakcií s faktormi ako životné 
prostredie, správanie a pohlavie ako aj 
praktických technických riešení problémov 
každodenného života vo vysokom veku.

Or. en

(Tento PDN nahrádza PDN č. 572 k návrhu správy Jerzy Buzeka o 7. RP)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zbigniew Zaleski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 4 

Vývin človeka a starnutie: zamerané na 
lepšie pochopenie celoživotného vývinu 
a zdravého starnutia. Zameriava sa na 
štúdium ľudských a modelových systémov, 
vrátane interakcií s faktormi ako životné 
prostredie, správanie a pohlavie.

– Vývin človeka a starnutie: zamerané na 
lepšie pochopenie celoživotného vývinu 
a zdravého starnutia. Zameriava sa na 
štúdium ľudských a modelových systémov, 
vrátane interakcií s faktormi ako životné 
prostredie, správanie a pohlavie a na 
analýzu sociálneho správania z hľadiska 
neurovedy.

Or. en

(Tento PDN nahrádza PDN č. 511 k návrhu správy Jerzy Buzeka o 7. RP)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 4

Vývin človeka a starnutie: zamerané na 
lepšie pochopenie celoživotného vývinu 
a zdravého starnutia. Zameriava sa na 
štúdium ľudských a modelových systémov, 
vrátane interakcií s faktormi ako životné 
prostredie, správanie a pohlavie.

• Vývin človeka a starnutie: zamerané na 
lepšie pochopenie celoživotného vývinu 
a zdravého starnutia. Zameriava sa na 
štúdium ľudských a modelových systémov, 
vrátane interakcií s faktormi ako prírodné 
životné prostredie a životné prostredie v 
mestách, kultúra, správanie a pohlavie.

Or. es

Odôvodnenie

Vývin človeka by sa mal analyzovať v kontexte životného prostredia, v ktorom ľudia žijú a 
zohľadniť historické dedičstvo, materiálne a nemateriálne, ktoré ich obklopuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 4

Vývin človeka a starnutie: zamerané na 
lepšie pochopenie celoživotného vývinu 
a zdravého starnutia. Zameriava sa na 
štúdium ľudských a modelových systémov, 
vrátane interakcií s faktormi ako životné 
prostredie, správanie a pohlavie.

Vývin človeka a starnutie: zamerané na 
lepšie pochopenie celoživotného vývinu 
a zdravého starnutia. Zameriava sa na 
štúdium ľudských modelových a bunkových 
systémov, vrátane interakcií s faktormi ako 
životné prostredie, správanie a pohlavie, od 
synaptickej aktivity po neurodegeneráciu, a 
to aj s využitím postupov klinického a 
predklinického funkčného alebo 
molekulárneho zobrazovania.

Or. en
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(Tento PDN nahrádza PDN č. 514 k návrhu správy Jerzy Buzeka o 7. RP)

Odôvodnenie

Bunkové systémy predstavujú pevnejšiu platformu pre genomiku. Požadujú sa bunkové 
systémy, aby sa znížilo použitie živočíšnych modelov, pokiaľ je to možné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dominique Vlasto

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 5a (nový)

Hubové infekcie: Zameria sa, najmä v 
súvislosti s cystickou fibrózou, na 
epidemiológiu, klinický dozor, diagnostiku 
a aj na základnejší výskum patofyziológie 
hubových infekcií a nové terapeutické ciele 
(priľnavosť k tkanivám a mechanizmy 
invázie, mechanizmy úniku imunitnej 
odpovedi hostiteľa). Zvláštny dôraz sa bude 
klásť na terapiu hubových ochorení, 
výskum prirodzene sa vyskytujúcich látok 
alebo štrukturálnych analógov s 
potenciálnymi protihubovými vlastnosťami 
a na štúdium mechanizmov rezistencie 
patogénnych húb voči súčasným 
antifungicídnym liekom.

Or. fr

Odôvodnenie

Infekčné ochorenia sa neobmedzujú na určité patogény. Hubové infekcie by sa do rámcového 
programu mali dostať na tom istom základe ako bakteriálne alebo vírusové infekcie so 
zvláštnym dôrazom na cystickú fibrózu a patológiu spojenú s imunodepresiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 6, úvodná časť

HIV/AIDS, malária a tuberkulóza: HIV/AIDS vrátane výskumu mikrobiocídov,
malária a tuberkulóza:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Antonios Trakatellis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 6

HIV/AIDS, malária a tuberkulóza: so 
zameraním na vývoj nových liečebných
metód, diagnostických nástrojov, 
preventívnych vakcín a chemických 
prekážok prenosu ako napr. mikrobicídy
HIV. Výskumné snahy budú spomínané tri 
choroby konfrontovať na globálnej úrovni, 
ale budú tiež riešiť špecifické európske 
aspekty. Zdôrazňovať sa budú činnosti 
predklinického a raného klinického výskumu 
a v prípade potreby sa predpokladá 
spolupráca s globálnymi iniciatívami (napr. 
v prípade vakcín proti HIV/AIDS).

HIV/AIDS, malária a tuberkulóza spolu s 
inými potenciálne závažnými infekčnými 
ochoreniami vrátane sexuálne prenosných 
chorôb: so zameraním na vývoj stratégií 
prevencie a nových liečebných metód, 
diagnostických nástrojov, preventívnych 
vakcín a chemických prekážok prenosu ako 
napr. mikrobiocídy HIV. Výskumné úsilie 
bude spomínané tri choroby konfrontovať na 
globálnej úrovni, ale bude tiež riešiť 
špecifické európske aspekty. Zdôrazňovať sa 
budú činnosti predklinického a raného 
klinického výskumu a v prípade potreby sa 
predpokladá spolupráca s globálnymi 
iniciatívami (napr. v prípade vakcín proti
HIV/AIDS). 

Or. el

Odôvodnenie

Niektoré potenciálne závažné infekčné ochorenia sa môžu prenášať pohlavným stykom, napr. 
chlamýdie, ktoré nie sú zodpovedné za sterilitu a ektopické tehotenstvá, ale na globálnej 
úrovni sú hlavnou príčinou slepoty, ktorej sa dá predísť, a tiež sú pravdepodobným činiteľom, 
ktorý  prispieva k srdcovým poruchám.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 7a (nový)

- Translačný výskum mužských 
antikonceptív 
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Odôvodnenie

Veda a výskum môžu prispieť k rovnosti pohlaví. V tejto súvislosti je nevyhnutné prispieť k 
vývoju antikoncepcie pre mužov. Za antikoncepciu niesli doteraz zodpovednosť väčšinou ženy 
- a žien sa týkalo zdravotné riziko spojené s antikoncepciou. Ženy sa často nemôžu so svojím 
sexuálnym partnerom dohodnúť ako rovný s rovným o antikoncepčných metódach, napr. 
používaní kondómov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 7b (nový)

Autoimunitné ochorenia: Zameria sa na 
etiológiu ochorení (predovšetkým 
reumatoidnej artritídy, Sjögrenovho 
syndrómu, sklerózy multiplex, cukrovky 
závislej na inzulíne a systémového lupus 
erythematosus) vrátane environmentálnych 
a genetických vplyvov a na ich diagnostiku, 
prevenciu a liečbu.

Or. en

Odôvodnenie

Autoimunitné ochorenia sa stávajú veľkou hrozbou pre verejné zdravie v Európe, týmto 
ochorením trpí 5 % populácie (väčšina z nich žien). I keď lekársky výskum pokročil, 
nepodarilo sa nám zistiť príčiny zlej funkcie niektorých autoimunitných systémov človeka. 
Dosiahli sme kritický bod, v ktorom je potrebné ďalej podnietiť výskum etiológie 
autoimunitných chorôb, ak chceme toto ochorenie zastaviť.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 8

Rakovina: so zameraním na etiológiu Rakovina: so zameraním na etiológiu 
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choroby, identifikáciu a overenie cieľov 
liečiv a biologických príznakov, ktoré 
pomáhajú pri prevencii, skorej diagnostike 
a liečení a hodnotení účinnosti 
prognostických, diagnostických a liečebných 
zákrokov.

choroby ako aj na epidemiologický výskum, 
identifikáciu a overenie cieľov liečiv 
a biologických príznakov, ktoré pomáhajú 
pri prevencii, skorej diagnostike a liečení 
a hodnotení účinnosti prognostických, 
diagnostických a liečebných zákrokov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bods 8 a 8a (nový)

Rakovina: so zameraním na etiológiu 
choroby, identifikáciu a overenie cieľov 
liečiv a biologických príznakov, ktoré 
pomáhajú pri prevencii, skorej diagnostike 
a liečení a hodnotení účinnosti 
prognostických, diagnostických a liečebných 
zákrokov.

Rakovina: so zameraním na etiológiu 
choroby, identifikáciu a overenie cieľov 
liečiv a biologických príznakov aj s využitím 
neinvazívnych prístupov, ktoré pomáhajú 
pri prevencii, skorej diagnostike a liečení 
a hodnotení účinnosti prognostických, 
diagnostických a liečebných zákrokov.

S vekom súvisiace degeneratívne poruchy:  
Činnosť sa zameria na molekulárne 
mechanizmy, ktoré stoja za stále častejšie 
sa vyskytujúcimi degeneratívnymi 
ochoreniami, so zvláštnym dôrazom na 
štruktúru a funkciu proteínov, ktoré sú pri 
tom zapojené, bunkový stres a 
proteotoxicitu.

Or. en

Odôvodnenie

S vekom súvisiace degeneratívne poruchy: 

V súvislosti s predlžujúcou sa dĺžkou života v západných krajinách sa degeneratívne 
ochorenia, ako sú Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a systémová amyloidóza, 
stávajú stále väčším problémom. Ich pomalý a progresívny postup predstavuje obrovský 
sociálny problém a výrazne ovplyvňuje život pacientov a ich príbuzných. Významným 
jednotným prvkom ich patológie je prítomnosť nesprávne zvinutých a/alebo zmutovaných 
proteínov. Preto je primárnym cieľom biomedicínskeho výskumu stanoviť patogénnu úlohu 
nesprávne zvinutých proteínov, aby sa porozumelo nástupu ochorenia a vývoju nových 
terapeutických stratégií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 9

Kardiovaskulárne choroby: so zameraním na 
diagnostiku, prevenciu, liečbu 
a monitorovanie chorôb srdca a krvného 
obehu (vrátane cievnych aspektov mŕtvice) 
s využitím širokých multidisciplinárnych 
prístupov.

Kardiovaskulárne choroby: so zameraním na 
diagnostiku, prevenciu, liečbu 
a monitorovanie chorôb srdca a krvného 
obehu (vrátane cievnych aspektov mŕtvice) 
s využitím širokých multidisciplinárnych 
prístupov. Mimoriadny význam sa bude 
klásť na kardiovaskulárne zmeny v procese 
starnutia.

Or. en

Odôvodnenie

Kardiovaskulárne choroby sú v západných krajinách ešte stále hlavnými príčinami 
chorobnosti a úmrtnosti. Napriek vývinu účinnej terapie v akútnych prípadoch, pre chronické 
patológie ako je arterioskleróza a kardiálna nedostatočnosť stále neexistuje úspešná liečba. 
Rozvoj novej diagnostiky, nových testov, prostredníctvom ktorých je možné predpovedať 
riziká pre danú skupinu obyvateľstva a nové spôsoby liečby odvodené  z výskumu v oblasti 
molekulárnych mechanizmov by mali viesť k podstatnému zlepšeniu týchto hlavných 
zdravotných problémov s následným sociálnym a hospodárskym prínosom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 10

Cukrovka a obezita: v prípade cukrovky so 
zameraním na etiológiu rozličných typov 
cukrovky a s nimi spojenú prevenciu 
a liečenie. V prípade obezity sa program 
bude zameriavať na multidisciplinárne 
prístupy vrátane genetiky, životného štýlu a 
epidemiológie.

Cukrovka, obezita a nefropatia: v prípade 
cukrovky so zameraním na etiológiu 
rozličných typov cukrovky a s nimi spojenú 
prevenciu a liečenie. V prípade obezity sa 
program bude zameriavať na 
multidisciplinárne prístupy vrátane genetiky, 
životného štýlu a epidemiológie. Pokiaľ ide 
o diabetickú nefropatiu, výskum sa zameria 
na včasnú diagnostiku a predchádzanie 
ochoreniu obličiek prostredníctvom 
terapeutických stratégií, ktoré využívajú 
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inovatívne liečivá a molekulárne prístupy.

Or. it

Odôvodnenie

Obezita, cukrovka a nefropatia sú spolu úzko prepojené zdravotné stavy, ktorých početnosť 
exponenciálne rastie. Diabetická nefropatia je navyše spojená s kardiovaskulárnym 
ochorením. V súčasnosti je možné predchádzať nefropatii, čo je na prospech pacientov a 
mohlo by zredukovať zdravotné náklady na celom svete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 10

Cukrovka a obezita: v prípade cukrovky so 
zameraním na etiológiu rozličných typov 
cukrovky a s nimi spojenú prevenciu 
a liečenie. V prípade obezity sa program 
bude zameriavať na multidisciplinárne 
prístupy vrátane genetiky, životného štýlu a 
epidemiológie.

Cukrovka a obezita: v prípade cukrovky so 
zameraním na etiológiu rozličných typov 
cukrovky a s nimi spojenú prevenciu 
a liečenie, ktoré zahŕňa terapiu 
prostredníctvom výmeny buniek. V prípade 
obezity sa program bude zameriavať na 
multidisciplinárne prístupy vrátane genetiky, 
biochémie a fyziológie (a hodnotiť za 
použitia neinvazívnych postupov, ako sú 
molekulárne a funkčné zobrazovanie),
životného štýlu a epidemiológie. V oboch 
prípadoch - cukrovky i obezity - sa bude 
klásť dôraz na juvenilné choroby a činitele 
pôsobiace v detstve.

Or. en

Odôvodnenie

Zobrazovanie buniek úzko spojené so sledovaním osudu buniek a ich  funkcionality, je 
najväčšou prioritou v oblasti celulárnej transplantácie (transplantácie kmeňových buniek) a v 
predklinickej fáze viacerých chorôb.

Výmena buniek je v súčasnosti jediným postupom, ktorý vedie k úplnej nezávislosti od inzulínu 
pri cukrovke typu 1. Vývoj intervenčných testov pre deti s cieľom predchádzať/liečiť cukrovku 
typu 1 je najväčšou prioritou výskumu pri liečení cukrovky typu 1. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ 12

Iné chronické ochorenia: so zameraním na 
ochorenia, ktoré nie sú smrteľné, ale majú 
veľký vplyv na kvalitu života starších osôb, 
ako napr. zhoršenie senzomotorických 
funkcií a iné chronické ochorenia (napr. 
reumatické choroby).

Iné chronické ochorenia: so zameraním na 
ochorenia, ktoré nie sú smrteľné, ale majú 
veľký vplyv na kvalitu života starších osôb, 
ako napr. zhoršenie senzomotorických 
funkcií a iné chronické ochorenia (napr. 
reumatické choroby, demencia, 
neurodegeneratívne choroby). 

Or. en

Odôvodnenie

Európa vstupuje do obdobia zrýchleného starnutia populácie.

Ako sa ľudia dožívajú čoraz dlhšieho veku, počet, ktorý trpí chorobami súvisiacimi so 
starnutím vrátane Alzheimerovej choroby (ACH), bude neustále rásť a v súčasnosti sa 
odhaduje, že takmer polovica všetkých ľudí vo veku nad 85 rokov je postihnutých niektorou 
formou demencie. Z dôvodu neustáleho starnutia populácie rozsah výskytu ACH, ako 
európskeho zdravotného problému, stále rastie. To spôsobuje, že choroba sa stáva naliehavou 
výskumnou prioritou. 

Kroky, ktoré by mohli spomaliť nástup ACH a iných foriem demencie, by mali obrovský vplyv 
na zdravie, pretože by významne znížili počet ľudí postihnutých chorobou. To by zasa znížilo 
sociálne, osobné a finančné náklady, ktoré sú spojené so starostlivosťou o chorých.

<Amend>Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 12

Iné chronické ochorenia: so zameraním na 
ochorenia, ktoré nie sú smrteľné, ale majú 
veľký vplyv na kvalitu života starších osôb, 
ako napr. zhoršenie senzomotorických 
funkcií a iné chronické ochorenia (napr. 
reumatické choroby).

Iné chronické ochorenia: so zameraním na 
ochorenia, ktoré nie sú smrteľné, ale majú 
veľký vplyv na kvalitu života starších osôb, 
ako napr. zhoršenie senzomotorických 
funkcií a iné chronické ochorenia (napr. 
reumatické choroby a osteoporóza).
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Or. de

Odôvodnenie

Osteoporóza dosiahla epidemické rozmery, čo preukazuje skutočnosť, že v súčasnosti jedna z 
troch žien a jeden z piatich mužov vo veku nad 50 rokov mali počas života aspoň jednu 
zlomeninu spôsobenú osteoporózou. Preto je potrebný intenzívnejší výskum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 12

Iné chronické ochorenia: so zameraním na 
ochorenia, ktoré nie sú smrteľné, ale majú 
veľký vplyv na kvalitu života starších osôb, 
ako napr. zhoršenie senzomotorických 
funkcií a iné chronické ochorenia (napr. 
reumatické choroby).

Iné chronické ochorenia: so zameraním na 
ochorenia, ktoré nie sú smrteľné, ale majú 
veľký vplyv na kvalitu života starších osôb, 
ako napr. zhoršenie senzomotorických 
funkcií a iné chronické ochorenia (napr. 
reumatické choroby), akým je reumatoidná 
artritída. 

Or. en

Odôvodnenie

Do rámcového programu je potrebné zahrnúť reumatické choroby, akou je reumatoidná 
artritída. Dôležitosť výskumu reumatoidnej artritídy podčiarkuje prijatie písomného 
vyhlásenia č. 389 dňa 13. 10. 2005 (postup v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dominique Vlasto

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 12

Iné chronické ochorenia: so zameraním na 
ochorenia, ktoré nie sú smrteľné, ale majú 
veľký vplyv na kvalitu života starších osôb, 
ako napr. zhoršenie senzomotorických 
funkcií a iné chronické ochorenia (napr. 
reumatické choroby).

Iné chronické ochorenia: so zameraním na 
ochorenia, ktoré nie sú smrteľné, ale majú 
veľký vplyv na kvalitu života starších osôb, 
ako napr. zhoršenie senzomotorických 
funkcií a iné chronické ochorenia, najmä 
zápalové ochorenia, (napr. reumatické 
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choroby).

Or. fr

Odôvodnenie

Zmienka o zápalových ochoreniach je dôležitá. Veľa závažných ochorení má v sebe prvok 
zápalového ochorenia, napr. arterioskleróza, chronická bronchitída a autoimunitné 
ochorenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 12 a (nový)

- Paliatívna medicína: terapia bolesti 
a symptomatická terapia dosiaľ 
neliečiteľných chorôb s cieľom bojovať 
proti symptómom čo najúčinnejším 
spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Mnohé choroby nebudú v priebehu nasledujúcich siedmich až ôsmich rokoch liečiteľné. Aj po 
skončení siedmeho rámcového programu budú ľudia zomierať na choroby. Cieľom paliatívnej 
medicíny je boj proti utrpeniu, predovšetkým proti bolesti, ale aj proti symptómom, ako je 
smäd, svrbenie a žalúdočná nevoľnosť, ak už nie je možné účinne bojovať proti samotnej 
chorobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 12b (nový)

Iné choroby: ochorenia dýchacieho 
systému, zanedbané choroby a populačné 
štúdie s cieľom preskúmať nové rizikové 
činitele. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 12c (nový)

Výskum regenerácie tkanív: Osobitná 
pozornosť sa bude venovať výskumu 
regenerácie tkanív, napríklad regenerácie 
tkanív kože a srdca, s cieľom pochopiť 
mechanizmy regeneračných procesov a 
nájsť inovatívne prístupy v oblasti génovej 
a bunkovej terapie.

Or. en

Odôvodnenie

V ostatných rokoch sa nazhromaždili experimentálne dôkazy, ktoré preukazujú výskyt 
kmeňových buniek a regeneráciu tkanív (i keď obmedzenú) v tkanivách, o ktorých sa v 
minulosti predpokladalo, že túto vlastnosť nemajú, ako sú mozog a srdce.

Bude nesmierne dôležité, aby sa výskum stimuloval týmto smerom, aby sa zachovala prevaha, 
ktorú má Európa v súčasnosti nad krajinami, s ktorými súťaží. Molekulárne chápanie 
regenerácie tkanív skoro povedie k novým celulárnym liečebným protokolom pre bežné 
choroby, ktoré sú stále spojené s vysokou úmrtnosťou a chorobnosťou a v dôsledku toho s 
vysokými sociálnymi a hospodárskymi nákladmi. Výskum v tejto oblasti podnieti aj vývoj 
nových biomateriálov, ktoré predstavujú dôležitú oblasť biomedicínskeho výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 2 „Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia“ bod 12d (nový)

Východiská zdravotníckej starostlivosti. 
Rozširovanie osvedčených postupov a 
výmena odborníkov.
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(Tento PDN nahrádza PDN č. 581 k návrhu správy Jerzy Buzeka o 7. RP)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 12e (nový)

Alternatívne stratégie testovania a metódy, 
ktoré nevyužívajú zvieratá :
Intenzívnejší výskum v oblasti vývoja 
a overovania  alternatív k testovaniu s 
využitím  zvierat. Vyvinúť a overiť 
alternatívne stratégie testovania a najmä 
metódy, ktoré nevyužívajú zvieratá, na 
testovanie očkovacích látok pre ľudí a na 
veterinárne účely, skúšky toxikologickej a 
farmaceutickej bezpečnosti a v iných 
oblastiach výskumu. Osobitnú pozornosť je 
potrebné venovať nahrádzaniu využívania 
primátov, ktorých individuálne práva nie sú 
chránené ako práva ľudí (tzv. non-human 
primates).

Or. en

(Tento PDN nahrádza PDN č. 583+ ENVI č. 45 k návrhu správy Jerzy Buzeka o 7. RP)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Peter Liese

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 12f (nový) 

Lieky na pediatrické použitie

Vytvoriť stimuly na podporu výskumu, 
vývoja a dostupnosti liekov na pediatrické 
použitie a zamerať sa na látky, ktorých 
patentová ochrana alebo ochrana údajov 
uplynula.

Or. en

(Tento PDN nahrádza PDN č. 529 k návrhu správy Jerzy Buzeka o 7. RP)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 3 „Optimalizácia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom“ zarážka 1

– Zvýšená podpora zdravia a prevencia 
chorôb: so zámerom poskytnúť dôkazy 
najlepších opatrení verejného zdravia, 
pokiaľ ide o životný štýl, zákroky na 
rôznych úrovniach a v rozličných 
kontextoch. Zameriava sa na širšie 
determinanty zdravia a ich interakcie ako 
na úrovni jednotlivca, ako aj na úrovni 
spoločenstva (napr. stravovanie, stres, 
tabak a iné látky, fyzická aktivita, kultúrny 
kontext, socioekonomické 
a environmentálne faktory). Bude sa 
venovať najmä duševnému zdraviu z 
pohľadu priebehu života.

– Zvýšená podpora zdravia a prevencia 
chorôb. Možno aj v rámci tejto témy by sa 
mali realizovať programy zdravotníckych 
informácií, aby sa zlepšilo chápanie 
činiteľov ohrozujúcich zdravie a 
prípadných zdravotníckych zásahov a štýlov 
správania v záujme vylepšenia zdravia -
verejného aj individuálneho. Problémy vo 
vzťahu pacient - lekár, a to najmä pokiaľ 
ide o potrebu, aby pacient dostával 
ucelenejšie a zrozumiteľnejšie informácie o 
jeho problémoch a o spôsoboch, ako sa s 
nimi vyrovnať, sú stále jednou z najväčších 
prekážok pozitívneho a otvoreného 
vnímania otázok súvisiacich so zdravím. 
Zlepšovanie komunikácie a budovanie 
dôvery je nevyhnutným základom, na 
ktorom sa dá založiť podpora zdravia a 
prevencia ochorení.

Or. en

Odôvodnenie

Zdravotnícke informácie sa stávajú nesmierne silným nástrojom, ktorým sa znižujú lekárske 
omyly a náklady vyplývajúce z chorôb.  V ére internetových zdravotníckych informácií sú 
každému dostupné informácie na vysokej technickej úrovni bez ohľadu na to, či ich dokáže 
riadne spracovať.  Nájdenie nástrojov pre protokoly komunikačných systémov, ktoré zlepšia 
chápanie lekárskej terminológie a zdravotníckych problémov, významne prispeje k celkovému 
riadeniu zdravotníctva v Európe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 3 „Optimalizácia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom“ zarážka 1a (nová)
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Výskum kritických otázok v oblasti 
hodnotenia rizík, napr. 1) hodnotenie 
expozície voči vyrábaným nanočasticiam; 
2) toxikológia vyrábaných nanočastíc, 3) 
možnosť extrapolovania toxicity 
vyrábaných nanočastíc pomocou 
vytvorených toxikologických databáz 
týkajúcich sa častíc a vlákien, 4) 
environmentálny a biologický vplyv, 
preprava, perzistencia a transformácia 
vyrábaných nanočastíc; , 5) 
recyklovateľnosť a celková trvalá 
udržateľnosť vyrábaných nanomateriálov; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 3 „Optimalizácia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom“ zarážka 2

– Využívanie výsledkov klinického 
výskumu v klinickej praxi vrátane lepšieho 
využívania liečiv a náležitého využívania 
behaviorálnych a organizačných zásahov 
a liečebných metód a techník. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať bezpečnosti 
pacienta: so zameraním na určenie 
osvedčenej klinickej praxe, na získavanie 
poznatkov o klinickom rozhodovaní pri 
poskytovaní primárnych a špecializovaných 
služieb, na posilnenie aplikácií medicíny 
založenej na dôkazoch a na posilnenie 
postavenia pacienta. Zameriava sa na 
benchmarking stratégií, výsledkov 
vyšetrovania rozličných zákrokov vrátane 
liečiv, pri zohľadnení dôkazov 
farmakologického dozoru, osobitostí 
pacienta (napr. genetická náchylnosť, vek, 
pohlavie, dodržiavanie) a nákladových 
prínosov.

– Využívanie výsledkov klinického 
výskumu v klinickej praxi vrátane lepšieho 
využívania liečiv (napr. s cieľom zabrániť 
rozvoju rezistencie voči antibiotikám)
a náležitého využívania behaviorálnych 
a organizačných zásahov a liečebných metód 
a techník. Osobitná pozornosť sa bude 
venovať bezpečnosti pacienta: so zameraním 
na určenie osvedčenej klinickej praxe, na 
získavanie poznatkov o klinickom 
rozhodovaní pri poskytovaní primárnych 
a špecializovaných služieb, na posilnenie 
aplikácií medicíny založenej na dôkazoch 
a na posilnenie postavenia pacienta. 
Zameriava sa na benchmarking stratégií, 
výsledkov vyšetrovania rozličných zákrokov 
vrátane liečiv pri zohľadnení dôkazov 
farmakologického dozoru, osobitostí 
pacienta (napr. genetická náchylnosť, vek, 
pohlavie, dodržiavanie odporúčaní) 
a nákladových prínosov.

Or. de



AM\614619SK.doc PE 374.083v01-00

SK

Odôvodnenie

Rezistencia voči antibiotikám je stále väčším problémom v industrializovaných západných 
krajinách. Zapríčiňuje veľa prípadov smrti a predstavuje vysoké náklady na zdravotnícke 
služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 3 „Optimalizácia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom“ zarážka 2

– Využívanie výsledkov klinického 
výskumu v klinickej praxi vrátane lepšieho 
využívania liečiv a náležitého využívania 
behaviorálnych a organizačných zásahov 
a liečebných metód a techník. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať bezpečnosti 
pacienta: so zameraním na určenie 
osvedčenej klinickej praxe, na získavanie 
poznatkov o klinickom rozhodovaní pri 
poskytovaní primárnych a špecializovaných 
služieb, na posilnenie aplikácií medicíny 
založenej na dôkazoch a na posilnenie 
postavenia pacienta. Zameriava sa na 
benchmarking stratégií, výsledkov 
vyšetrovania rozličných zákrokov vrátane 
liečiv, pri zohľadnení dôkazov 
farmakologického dozoru, osobitostí 
pacienta (napr. genetická náchylnosť, vek, 
pohlavie, dodržiavanie) a nákladových 
prínosov.

–Využívanie výsledkov klinického výskumu 
v klinickej praxi vrátane lepšieho využívania 
liečiv a náležitého využívania 
behaviorálnych a organizačných zásahov 
a liečebných metód a techník. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať bezpečnosti 
pacienta: so zameraním na určenie 
osvedčenej klinickej praxe, na získavanie 
poznatkov o klinickom rozhodovaní pri 
poskytovaní primárnych a špecializovaných 
služieb, na posilnenie aplikácií medicíny 
založenej na dôkazoch, na posilnenie 
postavenia pacienta a na vývoj a 
systematické uplatňovanie krokov, ktorých 
cieľom je zlepšenie osobnej a sociálnej 
autonómie pacienta. Zameriava sa na 
benchmarking stratégií, výsledkov 
vyšetrovania rozličných zákrokov vrátane 
liečiv, pri zohľadnení dôkazov 
farmakologického dozoru, osobitostí 
pacienta (napr. genetická náchylnosť, vek, 
pohlavie, dodržiavanie odporúčaní) 
a nákladových prínosov .

Or. it

Odôvodnenie

Kvalita života pacientov sa úzko spája s ich autonómiou, ktorá by sa preto mala zaradiť 
medzi ciele súvisiace s optimalizáciou poskytovania zdravotníckych služieb občanom Európy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 3 „Optimalizácia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom“ zarážka 3

– Kvalita, solidarita a trvalá udržateľnosť 
zdravotných systémov: so zámerom 
poskytnúť základňu pre krajiny, aby mohli 
prispôsobiť svoje systémy zdravotnej 
starostlivosti na základe skúsenosti iných pri 
zohľadnení dôležitosti vnútroštátneho 
kontextu a charakteristík populácie 
(starnutie, mobilita, migrácia, vzdelanie, 
socioekonomický status a zmeny vo svete 
práce atď.). Zameriavať sa bude na 
organizačné, finančné a regulačné aspekty 
systémov zdravotnej starostlivosti, ich 
implementáciu a ich výsledky, pokiaľ ide 
o efektívnosť, účinnosť a rovnosť. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať otázkam 
investícií a ľudských zdrojov.

– Kvalita, solidarita a trvalá udržateľnosť 
zdravotných systémov: so zámerom 
poskytnúť základňu pre krajiny, aby mohli 
prispôsobiť svoje systémy zdravotnej 
starostlivosti na základe skúsenosti iných pri 
zohľadnení dôležitosti vnútroštátneho 
kontextu a charakteristík populácie 
(starnutie, mobilita, migrácia, vzdelanie, 
socioekonomický status a zmeny vo svete 
práce atď.). Prístup znevýhodnených vrstiev 
obyvateľstva vrátane postihnutých osôb k 
zdravotnej starostlivosti. Zameriavať sa 
bude na organizačné, finančné a regulačné 
aspekty systémov zdravotnej starostlivosti, 
ich implementáciu a ich výsledky, pokiaľ ide 
o efektívnosť, účinnosť a rovnosť. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať otázkam 
investícií a ľudských zdrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné uskutočniť výskum toho, akým spôsobom sa zdravotná starostlivosť dostáva k 
znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 3 „Optimalizácia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom“ zarážka 3a (nový)

- Využívanie a možné prínosy 
komplementárnej a alternatívnej medicíny: 
identifikácia úspešných postupov v 
komplementárnej a alternatívnej medicíne 
s cieľom zlepšiť zdravie európskych 
občanov.

Or. en
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Odôvodnenie

Občania EÚ stále častejšie využívajú komplementárnu a alternatívnu medicínu ako súčasť 
starostlivosti o svoje zdravie, doposiaľ na výskum v tejto oblasti však  neboli vyhradené 
dostatočné finančné prostriedky. Postupy komplementárnej a alternatívnej medicíny by sa 
mali systematicky preskúmať, pretože by prípadne mohli predstavovať čiastočnú odpoveď na 
zväčšujúci sa problém antimikrobiálnej rezistencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ nadpis „Činnosti“ bod 3 „Optimalizácia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom“ zarážka 3b (nová)

- Translačný výskum chorôb, ako je astma 
a alergie, spôsobených environmentálnymi 
činiteľmi a stresom na pracovisku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Zdravie“ časť „Medzinárodná spolupráca“ odsek 1

Medzinárodná spolupráca je neoddeliteľnou 
súčasťou témy a má osobitný význam pre 
oblasti zaoberajúce sa globálnymi 
zdravotnými problémami, ako napr. 
antimikrobiálna rezistencia, HIV/AIDS, 
malária, tuberkulóza a nové pandémie. 
Tento prístup tiež môže zahŕňať stanovenie 
priorít v kontexte medzinárodných iniciatív, 
ako napr. v rámci globálneho výskumu 
s cieľom nájsť vakcínu proti HIV. 
S výhradou konsolidácie dlhodobého, trvalo 
udržateľného partnerstva v oblasti 
klinického výskumu medzi Európou 
a rozvojovými krajinami sa osobitná 
podpora bude na základe dosiahnutých 
výsledkov a budúcich potrieb poskytovať 
Európskemu partnerstvu s rozvojovými 
krajinami v oblasti klinických testov 
(EDCTP). Program EDCTP sa preto bude 

Medzinárodná spolupráca sa musí zamerať 
na dve priority: spoluprácu s rozvinutými 
krajinami v oblasti tém spoločného záujmu 
a spoluprácu s rozvojovými krajinami 
súvisiacimi s globálnymi zdravotnými 
problémami, ako napr. antimikrobiálna 
rezistencia, HIV/AIDS, malária, tuberkulóza 
a nové pandémie. Tento prístup tiež môže 
zahŕňať stanovenie priorít v kontexte 
medzinárodných iniciatív, ako napr. v rámci 
globálneho výskumu s cieľom nájsť vakcínu 
proti HIV. Za predpokladu externého 
vedeckého a technického hodnotenia a 
stanoviska programového výboru, 
konsolidácie dlhodobého, trvalo 
udržateľného partnerstva v oblasti 
klinického výskumu medzi Európou 
a rozvojovými krajinami a za predpokladu 
posúdenia získaných výsledkov a vykonanej 
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aj naďalej zameriavať na pokrokové klinické 
testy s cieľom vyvinúť nové vakcíny, 
mikrobicídy a lieky proti týmto trom 
chorobám v subsaharskej Afrike.

práce, sa osobitná podpora bude na základe 
dosiahnutých výsledkov a budúcich potrieb 
poskytovať Európskemu partnerstvu 
s rozvojovými krajinami v oblasti klinických 
testov (EDCTP). Program EDCTP sa preto 
bude aj naďalej zameriavať na pokrokové 
klinické testy s cieľom vyvinúť nové 
vakcíny, mikrobiocídy a lieky proti týmto 
trom chorobám v subsaharskej Afrike.

Or. es

Odôvodnenie

Zdôrazňuje starý PDN č. 59. Platforma klinických testov má veľký význam, ale jej súčasný 
stupeň účinnosti a spôsob práce sa zdá byť sporný. Mala by pokračovať vo svojej práci, ale 
len po vyriešení problémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ časť 

„Cieľ“ 

Budovať európsku vedomostnú 
bioekonomiku prostredníctvom prepojenia 
vedy, priemyslu a iných zainteresovaných 
strán s cieľom využívať nové výskumné 
príležitosti, ktoré riešia tieto sociálne a 
hospodárske otázky: rastúci dopyt po 
bezpečnejších, zdravších a kvalitnejších 
potravinách s prihliadnutím na ochranu 
zvierat a situáciu na vidieku a po trvalo 
udržateľnom využívaní a výrobe 
obnoviteľných biozdrojov, zvýšené riziko 
epizootických a zoonotických chorôb a 
porúch súvisiacich s potravinami, ohrozenie 
trvalej udržateľnosti a bezpečnosti 
poľnohospodárskej a rybolovnej produkcie, 
najmä v dôsledku klimatických zmien.

Budovať európsku vedomostnú 
bioekonomiku prostredníctvom prepojenia 
vedy, priemyslu a iných zainteresovaných 
strán s cieľom preskúmať, ako by sa dali 
dosiahnuť ciele budúceho trvalo
udržateľného poľnohospodárstva 
bezpečným, nákladovo efektívnym 
spôsobom s ohľadom na životné prostredie 
a využívať nové výskumné príležitosti, ktoré 
riešia tieto sociálne a hospodárske otázky: 
rastúci dopyt po bezpečnejších, zdravších a 
kvalitnejších potravinách s prihliadnutím na 
ochranu zvierat a situáciu na vidieku a po 
trvalo udržateľnom využívaní a výrobe 
obnoviteľných biozdrojov, zvýšené riziko 
epizootických a zoonotických chorôb a 
porúch súvisiacich s potravinami, ohrozenie 
trvalej udržateľnosti a bezpečnosti 
poľnohospodárskej a rybolovnej produkcie, 
najmä v dôsledku klimatických zmien a 
rastúci dopyt po vysokokvalitných 
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potravinách s prihliadnutím na dobré 
životné podmienky zvierat a vidiecky 
kontext.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ časť 

„Prístup“ odsek 1

Táto téma posilní vedomostnú základňu, 
poskytne inovácie a podporu politík 
s cieľom vytvoriť a vyvinúť európsku 
vedomostnú bioekonomiku. Výskum sa 
bude zameriavať na trvalo udržateľné 
riadenie, výrobu a využívanie biologických 
zdrojov, najmä s pomocou 
biovýskumu, biovedy a biotechnológie, a na 
konvergenciu s inými technológiami 
s cieľom poskytnúť nové, ekologicky účinné 
a konkurencieschopné produkty európskeho 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, 
vodného hospodárstva, potravín, lesného 
hospodárstva a príbuzných odvetví 
priemyslu. Výskum významne prispeje
k realizácii a formulácii politík EÚ 
a nariadení, pričom bude podporovať alebo 
sa bude venovať najmä spoločnej 
poľnohospodárskej politike, otázkam 
poľnohospodárstva a obchodu, nariadeniam 
o potravinovej bezpečnosti, politike 
Spoločenstva pre zdravie zvierat, kontrole 
chorôb a normám v oblasti životných 
podmienok, životnému prostrediu a 
biodiverzite, stratégii EÚ v oblasti lesného 
hospodárstva a spoločnej politike rybného 
hospodárstva s cieľom zabezpečiť trvalo 
udržateľný rozvoj rybného a vodného 
hospodárstva. Cieľom výskumu bude tiež 
vyvíjať nové a existujúce ukazovatele 
podporujúce analýzu, rozvoj 
a monitorovanie týchto politík.

Táto téma posilní vedomostnú základňu, 
poskytne inovácie a podporu politík 
s cieľom vytvoriť a vyvinúť európsku 
vedomostnú bioekonomiku. Výskum sa 
bude zameriavať na trvalo udržateľné 
riadenie, výrobu a využívanie biologických 
zdrojov, najmä s pomocou 
biovýskumu, biovedy a biotechnológie, a na 
konvergenciu s inými technológiami 
s cieľom poskytnúť nové, ekologicky účinné 
a konkurencieschopné produkty európskeho 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, 
vodného hospodárstva, potravín, lesného 
hospodárstva a príbuzných odvetví 
priemyslu. Výskum môže po konzultáciách 
s inými zúčastnenými stranami, ako sú 
organizácie v oblasti ochrany životného 
prostredia a spotrebiteľov, a po hodnotení 
ich stanovísk významne prispieť k realizácii 
a formulácii politík EÚ a nariadení, pričom 
bude podporovať alebo sa bude venovať 
najmä spoločnej poľnohospodárskej politike, 
otázkam poľnohospodárstva a obchodu, 
nariadeniam o potravinovej bezpečnosti, 
politike Spoločenstva pre zdravie zvierat, 
kontrole chorôb a normám v oblasti 
životných podmienok, životnému prostrediu 
a biodiverzite, stratégii EÚ v oblasti lesného 
hospodárstva a spoločnej politike rybného 
hospodárstva s cieľom zabezpečiť trvalo 
udržateľný rozvoj rybného a vodného 
hospodárstva. Cieľom výskumu bude tiež 
vyvíjať nové a existujúce ukazovatele 
podporujúce analýzu, rozvoj 
a monitorovanie týchto politík.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Eluned Morgan, Glenys Kinnock

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ časť 

„Prístup“ odsek 2

Z týchto výskumných činností zahŕňajúcich 
cielené činnosti šírenia a transferu 
technológií najmä v súvislosti s integráciou 
a pochopením pokrokových ekologicky 
účinných technológií, metodík a procesov 
a vývojom štandardov bude mať prínosy 
najmä agropotravinársky priemysel, 
v ktorom až 90 % podnikov predstavujú 
MSP. Inicializácia high-tech vynálezov 
z biotechnológií, nanotechnológií 
a informačných a komunikačných 
technológií bude dôležitým prínosom 
v oblasti pestovania rastlín, zlepšenia úrody 
a ochrany rastlín, v oblasti pokrokových 
detekčných a monitorovacích technológií 
s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu 
potravín a v oblasti nových priemyselných 
bioprocesov.

Z týchto výskumných činností zahŕňajúcich 
cielené činnosti šírenia a transferu 
technológií najmä v súvislosti s integráciou 
a pochopením pokrokových ekologicky 
účinných technológií, metodík a procesov 
a vývojom štandardov bude mať prínosy 
najmä agropotravinársky priemysel, 
v ktorom až 90 % podnikov predstavujú 
MSP. Inicializácia high-tech vynálezov 
z biotechnológií, nanotechnológií 
a informačných a komunikačných 
technológií bude dôležitým prínosom 
v oblasti pestovania rastlín, zlepšenia úrody 
a ochrany rastlín, v oblasti pokrokových 
detekčných a monitorovacích technológií 
s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu 
potravín a v oblasti nových priemyselných 
bioprocesov. 
Vývoju geneticky modifikovaných plodín by 
sa nemali venovať žiadne prostriedky z 
rámcového programu.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže vplyv geneticky modifikovaných plodín na ľudské zdravie a na životné prostredie nie je 
známy, vývoju takýchto plodín by sa nemali venovať žiadne prostriedky Spoločenstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ nadpis 

„Prístup“ odsek 2

Z týchto výskumných činností zahŕňajúcich 
cielené činnosti šírenia a transferu 
technológií najmä v súvislosti s integráciou 
a pochopením pokrokových ekologicky 
účinných technológií, metodík a procesov 
a vývojom štandardov bude mať prínosy
najmä agropotravinársky priemysel, 
v ktorom až 90 % podnikov predstavujú 
MSP. Inicializácia high-tech vynálezov 
z biotechnológií, nanotechnológií 
a informačných a komunikačných 
technológií bude dôležitým prínosom 
v oblasti pestovania rastlín, zlepšenia úrody 
a ochrany rastlín, v oblasti pokrokových 
detekčných a monitorovacích technológií 
s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu 
potravín a v oblasti nových priemyselných 
bioprocesov. 

Z týchto výskumných činností zahŕňajúcich 
cielené činnosti šírenia a transferu 
technológií najmä v súvislosti s integráciou 
a pochopením pokrokových ekologicky 
účinných technológií, metodík a procesov 
a vývojom noriem bude mať prínos najmä 
agropotravinársky priemysel, v ktorom až 
90 % podnikov predstavujú MSP, a to 
možno predovšetkým sledovať v malých 
podnikoch. Inicializácia high-tech 
vynálezov z biotechnológií, nanotechnológií 
a informačných a komunikačných 
technológií bude dôležitým prínosom 
v oblasti pestovania rastlín, zlepšenia úrody 
a ochrany rastlín, v oblasti pokrokových 
detekčných a monitorovacích technológií 
s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu 
potravín a v oblasti nových priemyselných 
bioprocesov. 

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza PDN 596 k návrhu správy Jerzyho Buzeka o 
7. rámcovom programe.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajúDavid Hammerstein Mintz, Caroline 
Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Príloha I „Témy“ podnadpis „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ nadpis 

„Prístup“ odsek 3

Niekoľko európskych technologických 
platforiem pokrývajúcich oblasti rastlinnej 
genomiky a biotechnológie, lesného 
hospodárstva a odvetví založených na 
lesnom hospodárstve, globálneho zdravia 
zvierat, chovu zvierat v poľnohospodárskych 
podnikoch, potravín, vodného hospodárstva 
a priemyselnej biotechnológie prispeje 
k stanoveniu spoločných výskumných priorít 
v tejto téme, k určeniu budúcich možných 

Niekoľko európskych technologických 
platforiem pokrývajúcich oblasti rastlinnej 
genomiky a biotechnológie, lesného 
hospodárstva a odvetví založených na 
lesnom hospodárstve, globálneho zdravia 
zvierat, chovu zvierat v poľnohospodárskych 
podnikoch s osobitným dôrazom na vtáčiu 
chrípku a jej vplyv na chov hydiny,
potravín, vodného hospodárstva 
a priemyselnej biotechnológie prispeje 
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rozsiahlych iniciatív ako napr. projekty 
demonštrácií v oblasti výroby hromadných 
chemikálií z biomasy (stena rastlinnej 
bunky, biopalivá, polyméry) a pomôže 
zabezpečiť širokú účasť a integráciu 
všetkých zúčastnených strán. V prípade 
potreby sa budú realizovať akcie na 
posilnenie koordinácie vnútroštátnych 
výskumných programov, a to v úzkej 
koordinácii s projektmi ERA-Net, 
technologickými platformami a inými 
relevantnými zúčastnenými aktérmi, ako 
napr. Stály výbor pre poľnohospodársky 
výskum (SCAR) alebo akákoľvek iná 
budúca štruktúra pre koordináciu 
európskeho námorného výskumu..

k stanoveniu spoločných výskumných priorít 
v tejto téme, k určeniu budúcich možných 
rozsiahlych iniciatív ako napr. projekty 
demonštrácií v oblasti výroby hromadných 
chemikálií z biomasy (stena rastlinnej 
bunky, biopalivá, polyméry) a pomôže 
zabezpečiť širokú účasť a integráciu 
všetkých zúčastnených strán.

Or. en

Odôvodnenie

Stúpa znepokojenie, že k rýchlemu šíreniu vtáčej chrípky v niektorých častiach sveta, 
dochádza nielen v dôsledku prírodných procesov, ale spôsobujú ho aj obchodné činnosti.   
Napriek rozsiahlej kontrole chorôb u voľne žijúceho vtáctva vedci len zriedka zistili vtáčiu 
chrípku vo vysoko patogénnej forme u živých vtákov, čo naznačuje, že toto vtáctvo nie je 
účinný prenášač vírusu.  Je pravdepodobnejšie, že vírus sa prenáša pohybom hydiny, 
výrobkov z hydiny alebo nakazeného materiálu z hydinárskych fariem, napr. krmiva alebo 
hnoja. Napriek tomu medzinárodné agentúry venovali oveľa väčšiu pozornosť tomuto spôsobu 
prenosu. Preto je veľmi dôležité preskúmať úlohu chovu hydiny pri šírení vtáčej chrípky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ nadpis 

„Činnosti “ bod 1, zarážka 1

– umožnenie výskumu kľúčových 
dlhodobých hnacích síl trvalo udržateľnej 
výroby a riadenia biologických zdrojov 
(mikroorganizmy, rastliny a živočíchy) 
vrátane využívania biodiverzity a nových 
bioaktívnych molekúl v rámci týchto 
biologických systémov. Súčasťou výskumu 
budú technológie, ktoré majú v názve 
koncovku „-omika“, napr. genomika, 

– umožnenie výskumu kľúčových 
dlhodobých hnacích síl trvalo udržateľnej 
výroby a riadenia biologických zdrojov 
(mikroorganizmy, rastliny a živočíchy) 
vrátane využívania biodiverzity a nových 
bioaktívnych molekúl v rámci týchto 
biologických systémov. Súčasťou výskumu 
budú technológie, ktoré majú v názve 
koncovku „-omika“, napr. genomika, 
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proteomika, metabolomika, a konvergenčné 
technológie a ich integrácia do prístupov 
systémovej biológie, ako aj rozvoj 
základných nástrojov a techník, vrátane 
bioinformatiky a príslušných databáz 
a metodík na identifikáciu typov v rámci 
druhových skupín.

proteomika, metabolomika, a konvergenčné 
technológie a ich integrácia do prístupov 
systémovej biológie, ako aj rozvoj 
základných nástrojov a techník, vrátane 
bioinformatiky a príslušných databáz 
a metodík na identifikáciu typov v rámci 
druhových skupín.

Uvádza sa využívanie biodiverzity, ale 
pritom sa vôbec nespomína jej ochrana. 
Jasne by sa malo uviesť, že skúmanie 
biodiverzity a jej molekulárnej
charakterizácie je zamerané na ochranu 
biodiverzity, a to nielen na určenie nových 
spôsobov jej využívania. Ochrana a 
zachovanie životného prostredia sú 
základné prvky trvalo udržateľného 
hospodárenia s biologickými zdrojmi. V 
tejto súvislosti by sa mala opísať lepšia 
integrácia s témou životné prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

Strata diverzity postupuje rýchlo a továrne nemôžu nahradiť to, o čo prichádzame.

Je dôležité vyvinúť a uplatniť taxonómiu DNA v laboratóriách zariadených modernými 
pomôckami biotechnológie a bioinformatika urýchli inventarizáciu biologickej diverzity a 
otvorí nové možnosti pre ekologický výskum a podporí ochranu biodiverzity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ nadpis 

„Činnosti “ bod 1 zarážka 2

– posilnenie trvalej udržateľnosti 
a konkurencieschopnosti za súčasného 
zníženia environmentálnych vplyvov 
v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, 
rybolove a vodnom hospodárstve 
prostredníctvom rozvoja nových technológií, 
vybavenia, monitorovacích systémov, 
nových rastlín a výrobných systémov, 
zlepšenia vedecko-technickej základne na 

– posilnenie trvalej udržateľnosti 
a konkurencieschopnosti za súčasného 
zníženia environmentálnych vplyvov 
v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, 
rybolove a vodnom hospodárstve 
prostredníctvom rozvoja nových technológií, 
vybavenia, monitorovacích systémov, 
nových rastlín a výrobných systémov, 
zlepšenia vedecko-technickej základne na 
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riadenie rybolovu a prostredníctvom 
lepšieho pochopenia interakcie medzi 
rozličnými systémami (poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo, rybné a vodné 
hospodárstvo) v rámci celého 
ekosystémového prístupu. V prípade 
pozemských biologických zdrojov sa bude 
klásť osobitný dôraz na výrobné systémy 
s malými vstupmi a na organické výrobné 
systémy, zlepšenie radenia zdrojov a nové 
krmivá a nové rastliny (úroda a stromy) 
s lepším zložením, vyššou odolnosťou voči 
stresu, efektívnosťou výživového využitia 
a lepšou architektúrou. Tieto ciele bude 
podporovať výskum biobezpečnosti, 
koexistencie a vystopovateľnosti nových 
rastlinných systémov a výrobkov. Zlepšenie 
zdravia rastlín sa dosiahne vďaka lepšiemu 
pochopeniu ekológie, biológie škodcov, 
chorôb a iných hrozieb a vďaka podpore 
kontroly výskytu chorôb a posilnenia 
nástrojov a techník trvalo udržateľného 
riadenia škodcov. V prípade biologických 
zdrojov z vodných prostredí sa bude dôraz 
klásť na nevyhnutné biologické funkcie, 
bezpečné výrobné systémy neohrozujúce 
životné prostredie a potravu kultúrnych 
druhov a na biológiu rybolovu, dynamiku 
zmiešaného rybolovu, interakcie medzi 
činnosťami rybolovu a morským 
ekosystémom a na regionálne a viacročné 
systémy riadenia založené na flotile.

riadenie rybolovu a pestovania plodín 
prostredníctvom výberového šľachtenia 
rastlín, zdravia rastlín a optimalizovaných 
výrobných systémov a prostredníctvom 
lepšieho pochopenia interakcie medzi 
rozličnými systémami (poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo, rybné a vodné 
hospodárstvo) v rámci celého 
ekosystémového prístupu. V prípade 
pozemských biologických zdrojov sa bude 
klásť osobitný dôraz na výrobné systémy 
s malými vstupmi a na organické výrobné 
systémy, zlepšenie hospodárenia so zdrojmi
a nové krmivá a nové rastliny (úroda a 
stromy) s lepším zložením, vyššou 
odolnosťou voči stresu, efektívnosťou 
výživového využitia a lepšou architektúrou. 
Tieto ciele bude podporovať výskum 
biobezpečnosti, koexistencie 
a vystopovateľnosti nových rastlinných 
systémov a výrobkov. Zlepšenie zdravia 
rastlín sa dosiahne vďaka lepšiemu 
pochopeniu ekológie, biológie škodcov, 
chorôb a iných hrozieb a vďaka podpore 
kontroly výskytu chorôb a posilnenia 
nástrojov a techník trvalo udržateľného 
riadenia škodcov. V prípade biologických 
zdrojov z vodných prostredí sa bude dôraz 
klásť na nevyhnutné biologické funkcie, 
bezpečné výrobné systémy neohrozujúce 
životné prostredie a potravu kultúrnych 
druhov a na biológiu rybolovu, dynamiku 
zmiešaného rybolovu, interakcie medzi 
činnosťami rybolovu a morským 
ekosystémom a na regionálne a viacročné 
systémy riadenia založené na flotile.

Or. it

Odôvodnenie

Úrodu možno zlepšiť prostredníctvom výberovým šľachtením a podporou zdravia rastlín a 
nových výrobných systémov.  Veľký význam pre konkurencieschopnosť európskeho 
poľnohospodárstva má prenos údajov, poznatky a závery odvodené z rozličných foriem 
genetického výskumu nových obchodných výrobkov získaných prostredníctvom tradičných 
alebo biotechnologických metód šľachtenia rastlín.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ nadpis 

„Činnosti “ bod 1, zarážka 2

– posilnenie trvalej udržateľnosti 
a konkurencieschopnosti za súčasného 
zníženia environmentálnych vplyvov 
v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, 
rybolove a vodnom hospodárstve 
prostredníctvom rozvoja nových technológií, 
vybavenia, monitorovacích systémov, 
nových rastlín a výrobných systémov, 
zlepšenia vedecko-technickej základne na 
riadenie rybolovu a prostredníctvom 
lepšieho pochopenia interakcie medzi 
rozličnými systémami (poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo, rybné a vodné 
hospodárstvo) v rámci celého 
ekosystémového prístupu. V prípade 
pozemských biologických zdrojov sa bude 
klásť osobitný dôraz na výrobné systémy 
s malými vstupmi a na organické výrobné 
systémy, zlepšenie radenia zdrojov a nové 
krmivá a nové rastliny (úroda a stromy) 
s lepším zložením, vyššou odolnosťou voči 
stresu, efektívnosťou výživového využitia 
a lepšou architektúrou. Tieto ciele bude 
podporovať výskum biobezpečnosti, 
koexistencie a vystopovateľnosti nových 
rastlinných systémov a výrobkov. Zlepšenie 
zdravia rastlín sa dosiahne vďaka lepšiemu 
pochopeniu ekológie, biológie škodcov, 
chorôb a iných hrozieb a vďaka podpore 
kontroly výskytu chorôb a posilnenia 
nástrojov a techník trvalo udržateľného 
riadenia škodcov. V prípade biologických 
zdrojov z vodných prostredí sa bude dôraz 
klásť na nevyhnutné biologické funkcie, 
bezpečné výrobné systémy neohrozujúce 
životné prostredie a potravu kultúrnych 
druhov a na biológiu rybolovu, dynamiku 
zmiešaného rybolovu, interakcie medzi 
činnosťami rybolovu a morským 
ekosystémom a na regionálne a viacročné 
systémy riadenia založené na flotile.

– posilnenie trvalej udržateľnosti 
a konkurencieschopnosti za súčasného 
zníženia environmentálnych vplyvov 
v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, 
rybolove a vodnom hospodárstve 
prostredníctvom rozvoja nových technológií, 
vybavenia, monitorovacích systémov, 
nových rastlín a výrobných systémov, 
zlepšenia vedecko-technickej základne na 
riadenie rybolovu a prostredníctvom 
lepšieho pochopenia interakcie medzi 
rozličnými systémami (poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo, rybné a vodné 
hospodárstvo) v rámci celého 
ekosystémového prístupu. V prípade 
pozemských biologických zdrojov sa bude 
klásť osobitný dôraz na výrobné systémy 
s malými vstupmi a na organické výrobné 
systémy, zlepšenie hospodárenia so zdrojmi
a nové krmivá a nové rastliny (úroda a 
stromy) s lepším zložením, vyššou 
odolnosťou voči stresu, efektívnosťou 
výživového využitia a lepšou architektúrou. 
Tieto ciele bude podporovať výskum 
biobezpečnosti, koexistencie 
a vystopovateľnosti nových rastlinných 
systémov a výrobkov. Zlepšenie zdravia 
rastlín sa dosiahne vďaka lepšiemu 
pochopeniu ekológie, biológie škodcov, 
chorôb a iných hrozieb a vďaka podpore 
kontroly výskytu chorôb a posilnenia 
nástrojov a techník trvalo udržateľného 
riadenia škodcov. V prípade biologických 
zdrojov z vodných prostredí sa bude dôraz 
klásť na nevyhnutné biologické funkcie, 
bezpečné výrobné systémy neohrozujúce 
životné prostredie a potravu kultúrnych 
druhov a na biológiu rybolovu, dynamiku 
zmiešaného rybolovu, interakcie medzi 
činnosťami rybolovu a morským 
ekosystémom a na regionálne a viacročné 
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systémy riadenia založené na flotile.

Táto téma, ktorá stále vyvoláva otvorenú 
opozíciu väčšej časti verejnej mienky, sa 
jednoznačne týka aj poľnohospodárskej 
biotechnológie. Hoci znenie umožňuje 
odbornému čitateľovi porozumieť 
používaniu biotechnológií na zdokonalenie 
zdrojov a zlepšenie zdravia a životného 
prostredia, malo by sa jednoznačnejšie 
uviesť, že cieľom zmien bude zvýšenie 
zdravia obyvateľstva a jeho bezpečnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Celá oblasť poľnohospodárskej biotechnológie je poznačená nevedeckou zaujatosťou a 
predsudkami. Táto oblasť vedeckého výskumu môže jednoznačne prispieť veľkou mierou k 
ochrane ľudského zdravia a bezpečnosti. Bude potrebné vymedziť skúšobné podmienky, 
laboratórne pokusy a pokusy na poľnohospodárskom poli, pričom pokrok v tejto oblasti bude 
mať podstatný význam pre konkurencieschopnosť a dobré životné podmienky európskeho 
obyvateľstva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ nadpis 

„Činnosti “ bod 1 zarážka 2

– posilnenie trvalej udržateľnosti 
a konkurencieschopnosti za súčasného 
zníženia environmentálnych vplyvov 
v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, 
rybolove a vodnom hospodárstve 
prostredníctvom rozvoja nových technológií, 
vybavenia, monitorovacích systémov, 
nových rastlín a výrobných systémov, 
zlepšenia vedecko-technickej základne na 
riadenie rybolovu a prostredníctvom 
lepšieho pochopenia interakcie medzi 
rozličnými systémami (poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo, rybné a vodné 
hospodárstvo) v rámci celého 
ekosystémového prístupu. V prípade 
pozemských biologických zdrojov sa bude 

– posilnenie trvalej udržateľnosti 
a konkurencieschopnosti za súčasného 
zníženia environmentálnych vplyvov 
v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, 
rybolove a vodnom hospodárstve 
prostredníctvom rozvoja nových technológií, 
vybavenia, monitorovacích systémov, 
nových rastlín a výrobných systémov, 
zlepšenia vedecko-technickej základne na 
riadenie rybolovu a prostredníctvom 
lepšieho pochopenia interakcie medzi 
rozličnými systémami (poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo, rybné a vodné 
hospodárstvo) v rámci celého 
ekosystémového prístupu. V prípade 
pozemských biologických zdrojov sa bude 



AM\614619SK.doc PE 374.083v01-00

SK

klásť osobitný dôraz na výrobné systémy 
s malými vstupmi a na organické výrobné 
systémy, zlepšenie radenia zdrojov a nové 
krmivá a nové rastliny (úroda a stromy) 
s lepším zložením, vyššou odolnosťou voči 
stresu, efektívnosťou výživového využitia 
a lepšou architektúrou. Tieto ciele bude 
podporovať výskum biobezpečnosti, 
koexistencie a vystopovateľnosti nových 
rastlinných systémov a výrobkov. Zlepšenie 
zdravia rastlín sa dosiahne vďaka lepšiemu 
pochopeniu ekológie, biológie škodcov, 
chorôb a iných hrozieb a vďaka podpore 
kontroly výskytu chorôb a posilnenia 
nástrojov a techník trvalo udržateľného 
riadenia škodcov. V prípade biologických 
zdrojov z vodných prostredí sa bude dôraz 
klásť na nevyhnutné biologické funkcie, 
bezpečné výrobné systémy neohrozujúce 
životné prostredie a potravu kultúrnych 
druhov a na biológiu rybolovu, dynamiku 
zmiešaného rybolovu, interakcie medzi 
činnosťami rybolovu a morským 
ekosystémom a na regionálne a viacročné 
systémy riadenia založené na flotile

klásť osobitný dôraz na výrobné systémy 
s malými vstupmi a na organické výrobné 
systémy, zlepšenie hospodárenia so zdrojmi 
a nové krmivá a nové rastliny (úroda a 
stromy) s lepším zložením, vyššou 
odolnosťou voči stresu, efektívnosťou 
výživového využitia a lepšou architektúrou.  
Tieto ciele bude podporovať výskum 
biobezpečnosti, koexistencie 
a vystopovateľnosti nových rastlinných 
systémov a výrobkov. Zlepšenie zdravia 
rastlín sa dosiahne vďaka lepšiemu 
pochopeniu ekológie, biológie škodcov, 
chorôb a iných hrozieb a vďaka podpore 
kontroly výskytu chorôb a posilnenia 
nástrojov a techník trvalo udržateľného 
riadenia škodcov. Vyvinú sa dokonalejšie 
metódy na monitorovanie, ochranu 
a zlepšenie úrodnosti pôdy. V prípade 
biologických zdrojov z vodných prostredí sa 
bude dôraz klásť na nevyhnutné biologické 
funkcie, bezpečné výrobné systémy 
neohrozujúce životné prostredie a potravu 
kultúrnych druhov a na biológiu rybolovu, 
dynamiku zmiešaného rybolovu, interakcie 
medzi činnosťami rybolovu a morským 
ekosystémom a na regionálne a viacročné 
systémy riadenia založené na flotile. 

Or. en

Odôvodnenie

Z nedávnych výskumov úrodnosti pôdy vyplýva, že dochádza k hrozivému znižovaniu celkovej 
úrodnosti pôdy, čo ohrozuje dlhodobú schopnosť ľudstva vyrábať dostatok potravín.  
Dochádza k poklesu obsahu organickej zložky v pôde a k nárastu erózie, čo je pravdepodobne 
spôsobené intenzívnymi technológiami poľnohospodárskej výroby, ktoré možno z dlhodobého 
hľadiska nie sú udržateľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ nadpis 

„Činnosti “ bod 1 zarážka 4a (nová)
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— Výskum v strategických otázkach 
poľnohospodárstva, morského a 
lesného hospodárstva vrátane 
hospodárskych, sociálnych a 
regionálnych vplyvov reformy spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a 
rokovacieho kola WTO z Doha, vplyv 
rozšírenia EÚ na poľnohospodárstvo a 
rozvoj vidieka v starých a nových 
členských štátoch a vyhliadky trhu s 
poľnohospodárskymi a morskými 
výrobkami i produktmi lesníctva.

Or. en

Odôvodnenie

Špecifický program Spolupráca by mal klásť osobitný dôraz na výskum strategických otázok 
týkajúcich sa poľnohospodárstva, pretože EÚ v súčasnosti prechádza pravdepodobne 
najpokrokovejším procesom transformácie spoločnej poľnohospodárskej politiky v dôsledku 
nových európskych a svetových tendencií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ nadpis 

„Činnosti “ bod 2 zarážka 5

– ochrana zdravia ľudí, ako i ochrana 
životného prostredia vďaka lepšiemu 
pochopeniu environmentálnych vplyvov 
potravinových/krmivových reťazcov ako aj 
environmentálnych vplyvov na ne. Zahŕňa 
štúdium potravinových kontaminantov 
a účinkov na zdravie, vývoj posilnených 
nástrojov a metód na posudzovanie vplyvov 
potravinových a krmivových reťazcov na 
životné prostredie. Zabezpečenie kvality 
a integrity potravinového reťazca si 
vyžaduje nové modely analýzy komoditných 
reťazcov, koncepty riadenia celého 
potravinového reťazca vrátane 
spotrebiteľských aspektov.

– ochrana zdravia ľudí, ako i ochrana 
životného prostredia vďaka lepšiemu 
pochopeniu environmentálnych vplyvov 
potravinových/krmivových reťazcov ako aj 
environmentálnych vplyvov na ne. Zahŕňa 
štúdium potravinových kontaminantov 
a účinkov na zdravie, vývoj posilnených 
nástrojov a metód na posudzovanie vplyvov 
potravinových a krmivových reťazcov na 
životné prostredie. Zabezpečenie kvality 
a integrity potravinového reťazca si 
vyžaduje nové modely analýzy komoditných 
reťazcov, koncepty riadenia celého 
potravinového reťazca vrátane 
spotrebiteľských aspektov; vývoj nových 
metód, ktoré umožnia sledovanie pôvodu 
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(pre geneticky modifikované, ako aj 
geneticky nemodifikované organizmy); 
dôsledky živočíšnych krmív a veterinárnych 
liekov na ľudské zdravie.

Or. de

Odôvodnenie

Je potrebné vyvinúť nové metódy na zabezpečenie vystopovateľnosti, aby sa podporila 
dôvera spotrebiteľa. To isté sa uplatňuje v súvislosti s možnými následkami používaných 
krmív a liečiv pre zvieratá na ľudské zdravie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Hiltrud 
Breyer v mene skupiny Verts/ALE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia“ nadpis 

„Činnosti “ bod 3 zarážka 1

– na posilnenie vedomostnej základne 
a vývoj pokrokových technológií výroby 
suchozemskej a morskej biomasy pre 
využitie v energetike a priemysle. Zahŕňa 
rastlinnú, živočíšnu a mikrobiálnu genomiku 
a metabolomiku s cieľom zvýšiť 
produktivitu a zloženie surovín a zásob 
krmív z biomasy na optimalizáciu konverzie 
na produkty s vysokou mierou pridanej 
hodnoty pri súčasnom využívaní prírodných 
a posilnených suchozemských a vodných 
organizmov ako nových zdrojov. Tieto 
činnosti budú plne zahŕňať analýzu 
životného cyklu praktík 
poľnohospodárskych podnikov, dopravy 
a skladovania a rozmiestnenia trhov 
bioproduktov. Primerane sa bude riešiť 
uplatňovanie priemyselných biotechnológií 
v rámci celého plodinového reťazca 
s cieľom dosiahnuť plný potenciál prístupu 
biorafinérií, vrátane socioekonomických, 
agronomických, ekologických 
a spotrebiteľských aspektov. Tieto činnosti 
sa rozšíria o rastúce pochopenie a kontrolu 
rastlinného a mikrobiálneho metabolizmu na 
úrovni buniek a na nižšej úrovni vo výrobe 
komodít s vysokou mierou pridanej hodnoty 

– na posilnenie vedomostnej základne 
a vývoj pokrokových technológií výroby 
suchozemskej a morskej biomasy pre 
využitie v energetike a priemysle. Zahŕňa 
rastlinnú, živočíšnu a mikrobiálnu genomiku 
a metabolomiku s cieľom zvýšiť 
produktivitu a zloženie surovín a zásob 
krmív z biomasy na optimalizáciu konverzie 
na produkty s vysokou mierou pridanej 
hodnoty pri súčasnom využívaní prírodných 
a posilnených suchozemských a vodných 
organizmov ako nových zdrojov. Tieto 
činnosti budú plne zahŕňať analýzu 
životného cyklu praktík 
poľnohospodárskych podnikov, dopravy 
a skladovania a rozmiestnenia trhov 
bioproduktov. Primerane sa bude riešiť 
uplatňovanie priemyselných biotechnológií 
v rámci celého plodinového reťazca 
s cieľom dosiahnuť plný potenciál prístupu 
biorafinérií, vrátane socioekonomických, 
agronomických, ekologických 
a spotrebiteľských aspektov. Tieto činnosti 
sa rozšíria o rastúce pochopenie a kontrolu
rastlinného a mikrobiálneho metabolizmu na 
úrovni buniek a na nižšej úrovni vo výrobe 
komodít s vysokou mierou pridanej hodnoty 
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s využitím bioprocesov s vyššími výnosmi, 
lepšou kvalitou a čistotou konvertovaných 
výrobkov vrátane dizajnu biokatalytického 
procesu. Okrem toho sa budú využívať alebo 
vyvíjať biotechnológie pre nové výrobky a 
postupy so zlepšenou vyššou kvalitou, 
s vysokou mierou pridanej hodnoty 
a obnoviteľné výrobky a postupy 
vychádzajúce z lesného hospodárstva 
s cieľom posilniť trvalú udržateľnosť dreva 
a drevárskej výroby vrátane zásob reziva 
a obnoviteľnej bioenergie. Pozornosť sa 
bude venovať aj potenciálu biotechnológie 
určiť, monitorovať, predchádzať, riešiť 
a odstraňovať znečistenie s dôrazom na 
maximalizáciu ekonomickej hodnoty odpadu 
a vedľajších produktov prostredníctvom 
nových bioprocesov samostatne alebo 
v kombinácii s rastlinnými systémami 
a/alebo chemickými katalyzátormi.

s využitím bioprocesov s vyššími výnosmi, 
lepšou kvalitou a čistotou konvertovaných 
výrobkov vrátane dizajnu biokatalytického 
procesu. Okrem toho sa budú využívať alebo 
vyvíjať biotechnológie pre nové výrobky a 
postupy so zlepšenou vyššou kvalitou, 
s vysokou mierou pridanej hodnoty 
a obnoviteľné výrobky a postupy 
vychádzajúce z lesného hospodárstva 
s cieľom posilniť trvalú udržateľnosť dreva 
a drevárskej výroby vrátane zásob reziva 
a obnoviteľnej bioenergie. Pozornosť sa 
bude venovať aj potenciálu biotechnológie 
určiť, monitorovať, predchádzať, riešiť 
a odstraňovať znečistenie s dôrazom na 
maximalizáciu ekonomickej hodnoty odpadu 
a vedľajších produktov prostredníctvom 
nových bioprocesov samostatne alebo 
v kombinácii s rastlinnými systémami 
a/alebo chemickými katalyzátormi. V 
súvislosti s najvážnejšími problémami 
poľnohospodárstva v Európe, ako je 
fytoftera (phytophtera) zemiakov, fuzárium 
pšenice a kukurice, trodia sylvina kukurice, 
plazmosfara (plasmosphara) vínnej révy 
atď., je potrebné porovnať geneticky 
modifikované a nemodifikované organizmy 
a organické nápravné prostriedky s cieľom 
ukázať, ktorý prístup je najvhodnejší na 
riešenie týchto problémov.

Or. enPozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene 
skupiny Verts/ALEPozmeňujúci a doplňujúci návrh 297Príloha I časť „Témy“ podnadpis 

„Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Cieľ“ 

Zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu a umožniť Európe zvládnuť 
budúci vývoj informačných a 
komunikačných technológií 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 

Zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu a umožniť Európe zvládnuť 
budúci vývoj informačných a 
komunikačných technológií 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 
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informačných a komunikačných technológií 
sa rýchlo zhodnotí v prospech európskych 
občanov, podnikov, priemyslu a vlád.

informačných a komunikačných technológií 
sa rýchlo zhodnotí v prospech všetkých 
európskych občanov, najmä starších osôb a 
osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ako 
sú zdravotne postihnuté osoby a osoby, pre 
ktoré je prístup k informačným a 
komunikačným technológiám zložitý; 
podnikov, priemyslu a vlád. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene skupiny 
Verts/ALE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Úvod“ 

odsek 1

Informačné a komunikačné technológie 
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 
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 interoperabilné a 
spoľahlivé výrobky a služby založené na 
týchto technológiách boli prijímané 
a využívané tak, aby poskytovali maximálny 
možný prínos pre občanov a podniky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Úvod“ 
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odsek 4

Prioritou témy informačných 
a komunikačných technológií je strategický 
výskum kľúčových opôr techniky. Táto téma 
zaručuje „end-to-end“ integráciu technológií 
a poskytuje znalosti a prostriedky na vývoj 
širokej škály inovatívnych aplikácií 
informačných a komunikačných technológií. 
Činnosti povedú k urýchleniu priemyselného 
a technického pokroku v sektore 
informačných a komunikačných technológii 
a k posilneniu konkurenčných výhod 
dôležitých sektorov náročných na 
informačné a komunikačné technológie –
prostredníctvom inovatívnych výrobkov 
a služieb vysokej hodnoty založených na 
informačných a komunikačných 
technológiách, ako aj prostredníctvom 
zlepšenia organizačných procesov 
v podnikaní aj v správe. V rámci témy sa 
tiež budú podporovať iné politiky Európskej 
únie mobilizáciou informačných 
a komunikačných technológií tak, aby 
spĺňali požiadavky verejnosti a spoločnosti.

Prioritou témy informačných 
a komunikačných technológií je strategický 
výskum kľúčových opôr techniky. Táto téma 
zaručuje „end-to-end“ integráciu technológií 
a poskytuje znalosti a prostriedky na vývoj 
širokej škály inovatívnych aplikácií 
informačných a komunikačných technológií. 
Činnosti povedú k urýchleniu priemyselného 
a technického pokroku v sektore 
informačných a komunikačných technológii 
a k posilneniu konkurenčných výhod 
dôležitých sektorov náročných na 
informačné a komunikačné technológie –
prostredníctvom inovatívnych výrobkov 
a služieb vysokej hodnoty založených na 
informačných a komunikačných 
technológiách, ako aj prostredníctvom 
nových alebo zlepšených organizačných
procesov v podnikaní aj v správe. V rámci 
témy sa tiež budú podporovať iné politiky 
Európskej únie mobilizáciou informačných 
a komunikačných technológií tak, aby 
spĺňali požiadavky verejnosti a spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz a Caroline 
Lucas v mene skupiny Verts/ALE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Úvod“ 

odsek 4

Prioritou témy informačných 
a komunikačných technológií je strategický 
výskum kľúčových opôr techniky. Táto téma 
zaručuje „end-to-end“ integráciu technológií 
a poskytuje znalosti a prostriedky na vývoj 
širokej škály inovatívnych aplikácií 
informačných a komunikačných technológií. 
Činnosti povedú k urýchleniu priemyselného 
a technického pokroku v sektore 
informačných a komunikačných technológii 
a k posilneniu konkurenčných výhod 
dôležitých sektorov náročných na 

Prioritou témy informačných 
a komunikačných technológií je strategický 
výskum kľúčových opôr techniky. Táto téma 
zaručuje „end-to-end“ integráciu technológií 
a poskytuje znalosti a prostriedky na vývoj 
širokej škály inovatívnych aplikácií 
informačných a komunikačných technológií. 
Činnosti povedú k urýchleniu priemyselného 
a technického pokroku v sektore 
informačných a komunikačných technológii 
a k posilneniu konkurenčných výhod 
dôležitých sektorov náročných na 
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informačné a komunikačné technológie –
prostredníctvom inovatívnych výrobkov 
a služieb vysokej hodnoty založených na 
informačných a komunikačných 
technológiách, ako aj prostredníctvom 
zlepšenia organizačných procesov 
v podnikaní aj v správe. V rámci témy sa 
tiež budú podporovať iné politiky Európskej 
únie mobilizáciou informačných 
a komunikačných technológií tak, aby 
spĺňali požiadavky verejnosti a spoločnosti.

informačné a komunikačné technológie –
prostredníctvom inovatívnych výrobkov 
a služieb vysokej hodnoty založených na 
informačných a komunikačných 
technológiách, ako aj prostredníctvom 
zlepšenia organizačných procesov 
v podnikaní aj v správe. V rámci témy sa 
tiež budú podporovať iné politiky Európskej 
únie mobilizáciou informačných 
a komunikačných technológií tak, aby 
spĺňali požiadavky verejnosti a spoločnosti; 
používanie informačných a 
komunikačných technológií pre trvalo 
udržateľný rozvoj, osobitne pri riadení 
prepravy, v súvislosti s úsporou energie a 
využívaním prírodných zdrojov, ako aj pri 
predchádzaní násilných konfliktov; 
dôsledné monitorovanie všetkých možných 
vplyvov informačných a komunikačných 
technológií na ľudské zdravie a dobré 
životné podmienky, najmä účinkov 
elektromagnetickej radiácie. Osobitný 
dôraz treba klásť na prekonávanie 
prekážok, pokiaľ ide o jurisdikciu, jazyk a 
miestne podmienky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Úvod“ 

odsek 5

Činnosti budú zahŕňať akcie spolupráce 
a tvorbu sietí, podporovať spoločné 
technologické iniciatívy – vrátane 
vybraných aspektov výskumu v oblasti 
nanoelektronických technológií 
a vstavaných systémov spracovania dát –
a iniciatívy koordinácie vnútroštátnych 
programov – vrátane oblasti pomoci starším 
alebo chorým osobám pri samostatnom 
bývaní. Priority týchto činností budú zahŕňať 
témy vychádzajúce (okrem iných zdrojov) 

Činnosti budú zahŕňať akcie spolupráce 
a tvorbu sietí, a mohli by podporiť spoločné 
technologické iniciatívy a iniciatívy 
koordinácie vnútroštátnych programov 
(vrátane nanotechnológie, integrovaných 
systémov a pomoci starším alebo chorým 
osobám pri samostatnom bývaní). Priority 
týchto činností budú zahŕňať témy 
vychádzajúce (okrem iných zdrojov) z práce 
európskych technologických platforiem. 
Takisto sa vyvinú tematické synergie 
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z práce európskych technologických 
platforiem. Takisto sa vyvinú tematické 
synergie s príbuznými činnosťami v rámci 
iných osobitných programoch.

s príbuznými činnosťami v rámci iných 
osobitných programoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis 

„Činnosti“ bod 1, zarážka 1

– Nanoelektronika, fotonika a integrované 
mikro/nanosystémy: technológie procesov, 
zariadení a dizajnu na zlepšenie veľkosti, 
hustoty, výkonnosti, výroby a nákladovej 
efektívnosti komponentov, systémov na 
čipoch, systémov v balíku a integrovaných 
systémov, základné fotonické komponenty 
pre širokú škálu aplikácií, systémy ukladania 
dát s vysokým výkonom/vysokou hustotou, 
riešenia displejov s veľmi veľkou 
plochou/vysoko integrovaných, snímacích, 
riadiacich, televíznych a obrazových 
zariadení, zdroje/uskladnenie energie, 
integrácia heterogénnych 
technológií/systémov, multifunkčné 
integrované mikro-nano-bio-info systémy, 
elektronika so širokým dosahom, integrácia 
v rozličných materiáloch/predmetoch, 
rozhranie so živými organizmami, skladanie 
molekúl alebo atómov do stabilných 
štruktúr.

– Nanoelektronika, fotonika a integrované 
mikro/nanosystémy: technológie a 
metodológie procesov, zariadení, dizajnu a 
testovania na zlepšenie veľkosti, hustoty, 
výkonnosti, výrobnej a nákladovej 
efektívnosti komponentov, systémov na 
čipoch, systémov v balíku a integrovaných 
systémov, základné fotonické komponenty 
na výrobu, zaobchádzanie so svetlom a 
detekciu svetla pre širokú škálu aplikácií 
vrátane ultra rýchlych komponentov,
systémy RF, systémy ukladania dát s 
vysokým výkonom/vysokou hustotou, 
riešenia displejov s veľmi veľkou plochou 
a/alebo vysoko integrované pružné riešenia 
displejov, snímacích, riadiacich, televíznych 
a obrazových zariadení, ultranízke 
energetické zdroje/uskladnenie alternatívnej 
energie, integrácia heterogénnych 
technológií/systémov, inteligentné systémy,
multifunkčné integrované mikro-nano-bio-
info systémy, elektronika so širokým 
dosahom, integrácia v rozličných 
materiáloch/predmetoch, rozhranie so 
živými organizmami, skladanie molekúl 
alebo atómov do stabilných štruktúr.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Renato Brunetta

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 1 zarážka 1

– Nanoelektronika, fotonika a integrované
mikro/nanosystémy: technológie procesov, 
zariadení a dizajnu na zlepšenie veľkosti, 
hustoty, výkonnosti, výroby a nákladovej 
efektívnosti komponentov, systémov na 
čipoch, systémov v balíku a integrovaných 
systémov, základné fotonické komponenty 
pre širokú škálu aplikácií, systémy ukladania 
dát s vysokým výkonom/vysokou hustotou, 
riešenia displejov s veľmi veľkou 
plochou/vysoko integrovaných, snímacích, 
riadiacich, televíznych a obrazových 
zariadení, zdroje/uskladnenie energie, 
integrácia heterogénnych 
technológií/systémov, multifunkčné 
integrované mikro-nano-bio-info systémy, 
elektronika so širokým dosahom, integrácia 
v rozličných materiáloch/predmetoch, 
rozhranie so živými organizmami, skladanie 
molekúl alebo atómov do stabilných 
štruktúr.

– Nanoelektronika, fotonika a integrované 
mikro/nanosystémy: technológie procesov, 
zariadení a dizajnu na zlepšenie veľkosti, 
hustoty, výkonnosti, výrobnej a nákladovej 
efektívnosti komponentov, systémov na 
čipoch, systémov v balíku a integrovaných 
systémov; pokročilé bezdrôtové 
komponenty a subsystémy; základné 
fotonické komponenty pre širokú škálu 
aplikácií, systémy ukladania dát s vysokým 
výkonom/vysokou hustotou, riešenia 
displejov s veľmi veľkou plochou/vysoko 
integrované riešenia displejov, snímacích, 
riadiacich, televíznych a obrazových 
zariadení, zdroje/uskladnenie energie, 
integrácia heterogénnych 
technológií/systémov, multifunkčné 
integrované mikro-nano-bio-info systémy, 
elektronika so širokým dosahom, integrácia 
v rozličných materiáloch, rozhranie so 
živými organizmami, skladanie molekúl 
alebo atómov do stabilných štruktúr.

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza PDN 639 k návrhu správy Jerzyho Buzeka 
o 7. rámcovom programe.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 1 zarážka 1a (nová)

— Kvantová výpočtová technika:
inovatívny hardvér a softvér na spracovanie 
kvantových informácií vrátane nových 
metód a zariadení pre vytváranie, ukladanie 
a prenos kvantových informácií, návrhy 
upraviteľných kvantových počítačov a 
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zdokonalené algoritmy na opravu chýb a 
spracovanie údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Kvantová výpočtová technika je oblasť dlhodobého výskumu, ktorá si pred plnou realizáciou 
môže vyžiadať ďalších desať rokov, ale ktorá by mohla z mnohých hľadísk znamenať 
revolučné zmeny výpočtovej techniky a spracovania informácií na vysokej úrovni.  Existuje 
nebezpečenstvo, že túto oblasť celkom ovládnu Spojené štáty.  Európa má v základných 
vedeckých aspektoch tejto problematiky významné silné stránky a je nevyhnutné dosiahnuť 
kontinuitu a expanziu európskeho výskumného úsilia, lepšiu koordináciu medzi európskymi 
výskumnými pracovníkmi a lepšiu spoluprácu akademických obce a priemyslu.  Tato oblasť sa 
odlišuje od oblasti obyčajne nazývanej nanoelektronika, a preto si zasluhuje samostatný 
podnadpis v dokumentácii stratégie spoločného výskumu EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 1 zarážka 2

– Všadeprítomné komunikačné siete 
s neobmedzenou kapacitou: nákladovo 
efektívne technológie a systémy mobilných 
a širokopásmových sietí vrátane 
pozemských a satelitných sietí, 
konvergencia rozličných pevných, 
mobilných, bezdrôtových a vysielacích sietí 
siahajúca od osobnej oblasti po regionálnu 
a globálnu oblasť, interoperabilita drôtových 
a bezdrôtových komunikačných služieb 
a aplikácií, riadenie sieťovaných zdrojov, 
rekonfigurovateľnosť služieb, komplexné 
sieťovanie ad hoc inteligentných 
multimediálnych nástrojov, senzorov a 
mikročipov.

– Všadeprítomné komunikačné siete 
s neobmedzenou kapacitou: nákladovo 
efektívne, rekonfigurovateľné a pružné
technológie a systémy mobilných 
a širokopásmových sietí vrátane 
pozemských a satelitných sietí, 
konvergencia rozličných pevných, 
mobilných, bezdrôtových a vysielacích sietí 
a služieb siahajúca od osobnej oblasti po 
regionálnu a globálnu oblasť, 
interoperabilita drôtových a bezdrôtových 
komunikačných služieb a aplikácií, riadenie 
sieťovaných zdrojov, rekonfigurovateľnosť 
služieb, komplexné sieťovanie ad hoc 
inteligentných multimediálnych nástrojov, 
senzorov a mikročipov. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 1 zarážka 3

– Vstavané systémy, spracovanie dát 
a riadenie: výkonnejšie, bezpečnejšie, 
rozčlenené, spoľahlivé a účinné hardvérové 
a softvérové systémy schopné vnímať, 
kontrolovať a prispôsobiť sa svojmu 
prostrediu za súčasnej optimalizácie 
využívania zdrojov, metódy a nástroje 
modelovania, dizajnu a inžinierstva modelov 
s cieľom zvládnuť ich komplexnosť, 
otvorené skladacie architektúry 
a bezmerítkové („scale-free“) platformy, 
middleware a rozčlenené operačné systémy 
umožňujúce skutočne bezproblémové 
prostredia na snímanie, ovládanie, riadenie, 
spracovanie dát, komunikáciu, skladovanie a 
dodávku služieb vhodné pre spoluprácu 
a inteligentné (pokiaľ ide o prostredie) 
architektúry na spracovanie dát zahŕňajúce 
heterogénne, sieťované a rekonfigurovateľné 
komponenty vrátane podpory zostavenia, 
programovania a behu, kontrola rozsiahlych, 
rozčlenených, neurčitých systémov.

– Vstavané systémy, spracovanie dát 
a riadenie: výkonnejšie, bezpečnejšie, 
rozčlenené, spoľahlivé a účinné hardvérové 
a softvérové systémy schopné vnímať, 
kontrolovať a prispôsobiť sa svojmu 
prostrediu za súčasnej optimalizácie 
využívania zdrojov, metódy a nástroje 
modelovania, analýzy, dizajnu, inžinierstva 
modelov a schvaľovania s cieľom zvládnuť 
ich komplexnosť, otvorené skladacie 
architektúry a bezmerítkové („scale-free“) 
platformy, middleware a rozčlenené 
operačné systémy umožňujúce skutočne 
bezproblémové prostredia na snímanie, 
ovládanie, riadenie, spracovanie dát, 
komunikáciu, skladovanie a dodávku služieb 
vhodné pre spoluprácu a inteligentné (pokiaľ 
ide o prostredie) architektúry na spracovanie 
dát zahŕňajúce heterogénne, sieťované a 
rekonfigurovateľné komponenty vrátane 
podpory zostavenia, programovania a behu, 
kontrola rozsiahlych, rozčlenených, 
neurčitých systémov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Príloha I, časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis 

„Činnosti“ bod 1, zarážka 3

– Vstavané systémy, spracovanie dát 
a riadenie: výkonnejšie, bezpečnejšie, 
rozčlenené, spoľahlivé a účinné hardvérové 
a softvérové systémy schopné vnímať, 
kontrolovať a prispôsobiť sa svojmu 
prostrediu za súčasnej optimalizácie 
využívania zdrojov, metódy a nástroje 
modelovania, dizajnu a inžinierstva modelov 
s cieľom zvládnuť ich komplexnosť, 

– Vstavané systémy, spracovanie dát 
a riadenie: výkonnejšie, bezpečnejšie, 
rozčlenené, spoľahlivé a účinné hardvérové 
a softvérové systémy schopné vnímať, 
kontrolovať a prispôsobiť sa svojmu 
prostrediu za súčasnej optimalizácie 
využívania zdrojov, metódy a nástroje 
modelovania, dizajnu a inžinierstva modelov 
s cieľom zvládnuť ich komplexnosť, 
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otvorené skladacie architektúry 
a bezmerítkové („scale-free“) platformy, 
middleware a rozčlenené operačné systémy 
umožňujúce skutočne bezproblémové 
prostredia na snímanie, ovládanie, riadenie, 
spracovanie dát, komunikáciu, skladovanie a 
dodávku služieb vhodné pre spoluprácu 
a inteligentné (pokiaľ ide o prostredie) 
architektúry na spracovanie dát zahŕňajúce 
heterogénne, sieťované a rekonfigurovateľné 
komponenty vrátane podpory zostavenia, 
programovania a behu, kontrola rozsiahlych, 
rozčlenených, neurčitých systémov.

otvorené skladacie architektúry 
a bezmerítkové („scale-free“) platformy, 
middleware a rozčlenené operačné systémy 
umožňujúce skutočne bezproblémové 
prostredia na snímanie, ovládanie, riadenie, 
spracovanie dát, komunikáciu, skladovanie a 
dodávku služieb vhodné pre spoluprácu 
a inteligentné (pokiaľ ide o prostredie) 
architektúry na spracovanie dát zahŕňajúce 
heterogénne, sieťované a rekonfigurovateľné 
komponenty vrátane podpory zostavenia, 
programovania a behu, kontrola rozsiahlych, 
rozčlenených, neurčitých systémov; 
vysokovýkonné spracovanie údajov 
(hardvér a softvér).

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene skupiny 
Verts/ALE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 1 zarážka 4

– Softvér, systémy typu Grid, bezpečnosť 
a spoľahlivosť: technológie, nástroje 
a metódy pre dynamický a dôveryhodný 
softvér, architektúry a systémy middleware 
podporujúce služby náročné na vedomosti 
vrátane ich poskytovania vo forme 
doplnkových služieb, interoperabilné 
bezmerítkové („scale-free“) infraštruktúry 
zamerané na služby, virtualizácia zdrojov 
v systéme typu Grid, sieťovocentrické 
operačné systémy, otvorené platformy 
a kolaboratívne prístupy k vývoju softvéru, 
služieb a systémov, nástroje na 
zostavovanie, zvládanie nečakaného 
správania komplexných systémov, zvýšenie 
spoľahlivosti a pružnosti rozsiahlych, 
rozčlenených a prerušovane prepojených 
systémov a služieb, bezpečné a dôveryhodné 
systémy a služby, vrátane kontroly 
a autentifikácie prístupu pri zohľadnení 

– Softvér, systémy typu Grid, bezpečnosť 
a spoľahlivosť: technológie, nástroje 
a metódy pre dynamický a dôveryhodný 
softvér, architektúry a systémy middleware 
podporujúce služby náročné na vedomosti 
vrátane ich poskytovania vo forme 
doplnkových služieb, interoperabilné 
bezmerítkové („scale-free“) infraštruktúry 
zamerané na služby, virtualizácia zdrojov 
v systéme typu Grid, sieťovocentrické 
operačné systémy, otvorené platformy 
a kolaboratívne prístupy k vývoju softvéru, 
vrátane voľne dostupného softvéru s 
otvoreným zdrojovým kódom, služieb 
a systémov, nástroje na zostavovanie, 
zvládanie nečakaného správania 
komplexných systémov, zvýšenie 
spoľahlivosti a pružnosti rozsiahlych, 
rozčlenených a prerušovane prepojených 
systémov a služieb, bezpečné a dôveryhodné 
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aspektov ochrany súkromia, dynamické 
stratégie bezpečnosti a spoľahlivosti, 
metamodely spoľahlivosti a dôveryhodnosti

systémy a služby, vrátane kontroly 
a autentifikácie prístupu pri zohľadnení 
aspektov ochrany súkromia, dynamické 
stratégie bezpečnosti a spoľahlivosti, 
metamodely spoľahlivosti a dôveryhodnosti

Or. en

Odôvodnenie

Spoločnosti v EÚ majú z celosvetového hľadiska vedúce postavenie v oblasti vývoja a údržby 
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom (často nazývaným FLOSS), na udržanie tohto 
vedúceho postavenia je kľúčové, aby rámcový program naďalej pokračoval v podpore tohto 
odvetvia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 1 zarážka 4

– Softvér, systémy typu Grid, bezpečnosť 
a spoľahlivosť: technológie, nástroje 
a metódy pre dynamický a dôveryhodný 
softvér, architektúry a systémy middleware 
podporujúce služby náročné na vedomosti 
vrátane ich poskytovania vo forme 
doplnkových služieb, interoperabilné 
bezmerítkové („scale-free“) infraštruktúry 
zamerané na služby, virtualizácia zdrojov 
v systéme typu Grid, sieťovocentrické 
operačné systémy, otvorené platformy 
a kolaboratívne prístupy k vývoju softvéru, 
služieb a systémov, nástroje na 
zostavovanie, zvládanie nečakaného 
správania komplexných systémov, zvýšenie 
spoľahlivosti a pružnosti rozsiahlych, 
rozčlenených a prerušovane prepojených 
systémov a služieb, bezpečné a dôveryhodné 
systémy a služby, vrátane kontroly 
a autentifikácie prístupu pri zohľadnení 
aspektov ochrany súkromia, dynamické 
stratégie bezpečnosti a spoľahlivosti, 
metamodely spoľahlivosti a dôveryhodnosti.

– Softvér, systémy typu Grid, bezpečnosť 
a spoľahlivosť: technológie, nástroje 
a metódy pre dynamický a dôveryhodný 
softvér, architektúry a systémy middleware 
podporujúce služby náročné na vedomosti 
vrátane ich poskytovania vo forme 
doplnkových služieb, interoperabilné 
bezmerítkové („scale-free“) infraštruktúry 
zamerané na služby, virtualizácia zdrojov 
v systéme typu Grid vrátane platforiem 
špecifických pre domény, sieťovocentrické 
operačné systémy, softvéru s otvoreným 
zdrojovým kódom, otvorené platformy 
a kolaboratívne prístupy k vývoju a 
schválenie softvéru, služieb a systémov, 
nástroje na zostavovanie vrátane 
programovacích jazykov, nástroje na 
zostavovanie, zvládanie nečakaného 
správania komplexných systémov, zvýšenie 
spoľahlivosti a pružnosti rozsiahlych, 
rozčlenených a prerušovane prepojených 
systémov a služieb, bezpečné a dôveryhodné 
systémy a služby, vrátane kontroly 
a autentifikácie prístupu pri zohľadnení 
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aspektov ochrany súkromia, dynamické 
stratégie bezpečnosti a spoľahlivosti, 
metamodely spoľahlivosti a dôveryhodnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 1 zarážka 6

– Simulácia, vizualizácia interakcia 
a zmiešané reality: nástroje na modelovanie, 
simuláciu, vizualizáciu, interakciu, virtuálna, 
rozšírená a zmiešaná realita a ich integrácia 
do prostredí „end-to-end“, nástroje na 
inovatívny dizajn a kreativitu vo výrobkoch, 
službách a digitálnych audiovizuálnych 
médiách, prirodzenejšie, intuitívne a ľahko 
používateľné rozhrania a nové spôsoby 
interakcie s technológiou, strojmi, 
zariadeniami a inými predmetmi, 
multilingválne systémy a systémy
automatizovaného strojového prekladu.

– Simulácia, vizualizácia interakcia 
a zmiešané reality: nástroje na modelovanie, 
simuláciu, vizualizáciu, interakciu, virtuálna, 
rozšírená a zmiešaná realita a ich integrácia 
do prostredí „end-to-end“, nástroje na 
inovatívny dizajn a kreativitu vo výrobkoch, 
službách a digitálnych audiovizuálnych 
médiách, prirodzenejšie, intuitívne a ľahko 
používateľné rozhrania a nové spôsoby 
interakcie s technológiou, strojmi, 
zariadeniami a inými predmetmi, jazyková 
technológia vrátane multilingválnych 
systémov a systémov automatizovaného 
strojového prekladu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 1 zarážka 6a (nová)

— Prechod na štvrtú a ďalšiu generáciu 
mobilných systémov a súvisiacich 
pokrokových technológií v oblasti 
digitálneho prenosu a antén. 

Or. it
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Odôvodnenie

Výskum v oblasti systémov štvrtej generácie dosiahol v japonskom kontexte dobrú úroveň, 
taktiež čo sa týka ich definície, zatiaľ čo Európa v tomto smere zaostáva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 1 zarážka 6b (nová)

— Kvalita života jednotlivca: lepšia 
informovanosť a prístup k vedeckým 
vedomostiam, prístup k základným 
verejným službám (ako je daňový systém 
atď.) a bežne používané súkromné služby 
(zábavný priemysel, bankovníctvo atď.).

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza PDN 642 k návrhu správy Jerzyho Buzeka 
o 7. rámcovom programe.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 2 zarážka 1a (nová)

— Podpora rozvoja inovatívnych miest: 
politiky a stratégie, ktoré umožnia 
miestnym úradom, univerzitám a 
súkromným poskytovateľom vzdelania, aby 
zohrali svoju úlohu pri podpore používania 
informačných a komunikačných 
technológií a pomohli modernizovať služby 
pre občanov a podniky.

Or. it

Odôvodnenie

Mestá majú podstatnú úlohu pri plnení cieľov informačných a komunikačných technológií, 
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najmä pokiaľ ide o podporu inovácie prostredníctvom používania informačných a 
komunikačných technológií, v úsilí, aby sa zabezpečilo rýchle uplatnenie pokroku v danej 
oblasti v prospech európskych občanov a podnikov a aby sa mohli využívať bezpečné, 
spoľahlivé a adaptabilné aplikácie, riešenia a služby založené na informačných a 
komunikačných technológiách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 2 zarážka 2

- Domáce prostredia: monitorovanie, 
kontrola a podpora domova, budov 
a verejných priestorov, bezproblémová 
interoperabilita a používanie zariadení pri 
zohľadnení nákladovej efektívnosti, 
dostupnosti a použiteľnosti, nové služby 
a nové formy interaktívneho digitálneho 
obsahu a služieb, prístup k informáciám 
a riadeniu vedomostí.

- Domáce prostredia: komunikácia, 
monitorovanie, kontrola a podpora domova, 
budov a verejných priestorov, 
bezproblémová interoperabilita a používanie 
zariadení pri zohľadnení nákladovej 
efektívnosti, dostupnosti a použiteľnosti, 
nové služby (vrátane služieb pre voľný čas) 
a nové formy interaktívneho digitálneho 
obsahu a služieb, prístup k informáciám 
a riadeniu vedomostí.

Or. es

Odôvodnenie

[Prvý odsek sa týka španielskeho prekladu slova bezproblémový (seamless)].

Opravuje sa predchádzajúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85 tým, že sa znižuje rozsah 
pôsobnosti pojmu voľný čas, ktorý bezpochyby zahŕňa zábavu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Príloha I „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ bod 

2 zarážka 2

– Domáce prostredia: monitorovanie, 
kontrola a podpora domova, budov 
a verejných priestorov, bezproblémová 
interoperabilita a používanie zariadení pri 
zohľadnení nákladovej efektívnosti, 
dostupnosti a použiteľnosti, nové služby 

- Domáce prostredia: komunikácia, 
monitorovanie, kontrola a podpora domova, 
budov a verejných priestorov, 
bezproblémová interoperabilita a používanie 
zariadení pri zohľadnení nákladovej 
efektívnosti, dostupnosti, použiteľnosti a 
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a nové formy interaktívneho digitálneho 
obsahu a služieb, prístup k informáciám 
a riadeniu vedomostí.

bezpečnosti, nové služby a nové formy 
interaktívneho digitálneho obsahu a služieb 
vrátane v oblasti zábavného priemyslu, 
prístup k informáciám a riadeniu vedomostí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 2 zarážka 3

– Robotické systémy: flexibilné a spoľahlivé 
robotické systémy fungujúce v ľudskom 
neštruktúrovanom prostredí 
a spolupracujúce s ľuďmi, sieťované 
a spolupracujúce roboty, miniaturizované 
roboty, modulárny dizajn a modelovanie 
integrovaných robotických systémov.

– Robotické systémy: flexibilné a spoľahlivé 
robotické systémy fungujúce v ľudskom 
neštruktúrovanom prostredí 
a spolupracujúce s ľuďmi, sieťované 
a spolupracujúce roboty, miniaturizované 
roboty, humanoidné technológie,
modulárny dizajn a modelovanie 
integrovaných robotických systémov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3 zarážka 1 podzarážka 1

– v oblasti zdravia: osobné nevtieravé 
systémy umožňujúce občanom spravovať 
a riadiť svoje životné podmienky a pohodlie, 
ako napr. monitorovacie zariadenia 
integrované do šatstva alebo implantované 
monitorovacie zariadenia a autonómne 
systémy na podporu zdravia, nové techniky, 
ako napr. molekulárne zobrazovanie 
s cieľom zlepšiť prevenciu 
a individualizovať liečbu, nové poznatky 
v oblasti zdravia a ich uplatnenie v klinickej 
praxi, modelovanie a simulácie funkcií 
orgánov, mikro- a nanorobotické zariadenia 
na minimalizáciu využívania invazívnej 
chirurgie a liečby;

– v oblasti zdravia: osobné nevtieravé 
systémy umožňujúce občanom spravovať 
a riadiť svoje životné podmienky a pohodlie, 
ako napr. monitorovacie zariadenia 
integrované do šatstva alebo implantované 
monitorovacie zariadenia a autonómne 
systémy na podporu zdravia, nové techniky, 
ako napr. molekulárne zobrazovanie 
s cieľom zlepšiť prevenciu 
a individualizovať liečbu, nové poznatky 
v oblasti zdravia a ich uplatnenie v klinickej 
praxi, modelovanie a simulácie funkcií 
orgánov, mikro- a nanorobotické zariadenia 
na minimalizáciu využívania invazívnej 
chirurgie a liečby; počítačové systémy 
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detekcie a podpory klinického 
rozhodovania, ktoré vedú k 
spoľahlivejšiemu stanoveniu diagnózy a 
lepšiemu pracovnému nasadeniu, prípadne 
k tomu, že odborné systémy pre konkrétne 
choroby uplatnia integrálny prístup k 
poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, k 
využívaniu údajov získaných o pacientovi a 
vedomostí o chorobách na základe modelov 
prostredníctvom hĺbkového prieskumu 
údajov (data mining), bioinformatiky a 
biologických systémov; IT systémy v 
podnikoch, ktoré vedú k vyššej účinnosti a 
menšiemu počtu chýb v liečbe v 
nemocniciach a v zariadeniach doplnkovej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3 zarážka 1 podzarážka 3

– v oblasti integrácie do spoločnosti:
s cieľom posilniť právomoci jednotlivcov 
a ich spoločenstiev a zlepšiť rovnakú účasť 
všetkých občanov na informačnej 
spoločnosti so súčasným zabránením 
digitálnej priepasti z dôvodu postihnutia, 
nedostatku zručností, chudoby, geografickej 
izolovanosti, kultúry, pohlavia či veku 
okrem iného prostredníctvom podpornej 
technológie, propagácie nezávislého života, 
zvyšovania počítačových zručností 
a vývojom výrobkov a služieb pre všetkých;

– v oblasti integrácie do spoločnosti:
s cieľom posilniť právomoci jednotlivcov 
a ich spoločenstiev a zlepšiť rovnakú účasť 
všetkých občanov na informačnej 
spoločnosti so súčasným zabránením 
digitálnej priepasti z dôvodu postihnutia, 
nedostatku zručností, chudoby, geografickej 
izolovanosti, kultúry, pohlavia či veku 
okrem iného prostredníctvom podpornej 
technológie, propagácie nezávislého života 
(napr. prostredníctvom technológií a 
služieb domácej zdravotnej starostlivosti), 
zvyšovania počítačových zručností 
a vývojom výrobkov a služieb pre všetkých;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3 zarážka 1 podzarážka 4

– v oblasti mobility: integrované 
bezpečnostné systémy pre motorové vozidlá 
vychádzajúce z informačných 
a komunikačných technológií založené na 
otvorených, bezpečných a spoľahlivých 
architektúrach a rozhraniach, interoperabilné 
systémy schopné spolupráce na zvýšenie
efektívnosti a bezpečnosti dopravy založené 
na komunikácii medzi dopravnými 
prostriedkami a s dopravnou infraštruktúrou, 
integrujúce presné a odolné lokalizačné 
technológie, personalizované služby 
infomobility a multimodálne služby na báze 
lokalizácie, vrátane inteligentných služieb 
pre cestovný ruch;

– v oblasti mobility: integrované 
bezpečnostné systémy pre motorové vozidlá 
vychádzajúce z informačných 
a komunikačných technológií založené na 
otvorených, bezpečných a spoľahlivých 
architektúrach a rozhraniach, interoperabilné 
systémy schopné spolupráce na 
zabezpečenie efektívnej a bezpečnej 
prepravy priaznivej pre životné prostredie,
založené na komunikácii medzi dopravnými 
prostriedkami a s dopravnou infraštruktúrou, 
integrujúce presné a odolné lokalizačné a 
navigačné technológie, personalizované 
služby infomobility a multimodálne služby 
na báze lokalizácie, vrátane inteligentných 
služieb pre cestovný ruch;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3 zarážka 1 podzarážka 5a (nový) 

— Prenos riešení informačných a 
komunikačných technológií s cieľom 
účinného využitia hospodárskych možností 
v oblasti kultúry (vrátane kultúrneho 
dedičstva, regionálneho rozvoja, 
cestovného ruchu) a podpory zamestnanosti 
v týchto oblastiach; mali by sa vziať do 
úvahy partnerstvá medzi verejnými 
organizáciami (na miestnej, regionálnej a 
vnútroštátnej úrovni) a súkromnými 
organizáciami (najmä malými a strednými 
podnikmi).

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza PDN 680 k návrhu správy Jerzyho Buzeka 
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o 7. rámcovom programe.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3 zarážka 1a (nová)

— Nové obchodné modely pre informačné 
a komunikačné technológie: vytvorenie a 
vymedzenie nových podnikových modelov 
pre informačné a komunikačné technológie 
na základe spoločnej práce s tými témami, 
pri ktorých budú mať informačné a 
komunikačné technológie zásadnú úlohu 
pri zmene prístupu k výrobe a službám 
(napr. v oblastiach dopravy, zdravia, 
energetiky, životného prostredia). [Projekty 
vytvorené prostredníctvom tohto 
spoločného výskumu by sa mali preveriť v 
osobitných situáciách. Spoločné úsilie je 
potrebné podporiť prostredníctvom 
medzitematického prístupu uvedeného v 
prílohe 1.]

Or. it

Odôvodnenie

V súvislosti so vznikajúcimi spoločensko-hospodárskymi a ekologickými problémami sa 
vytvárajú nové príležitosti pre informačné a komunikačné technológie. Najmä sektory 
dopravy, zdravia a energetiky môžu mať prospech z rozšíreného uplatnenia informačných a 
komunikačných technológií. Aby sa tieto nové aplikácie mohli zrealizovať, je nutné vymedziť 
nové podnikové modely a priority s cieľom povzbudiť investície do súvisiacich inovačných 
iniciatív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322
Príloha I časť „Témy“ podnadpis „Informačné a komunikačné technológie“ nadpis „Činnosti“ 

bod 3 zarážka 2 podzarážka 1

– nové formy interaktívneho, nelineárneho 
a automaticky sa prispôsobujúceho obsahu, 

– nové formy interaktívneho, nelineárneho 
a automaticky sa prispôsobujúceho obsahu 
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kreativita a obohatenie zážitku používateľa, 
na mieru šitý dizajn a dodávka 
multimediálneho obsahu, spojenie riadenia 
a výroby digitálneho obsahu s novými 
sémantickým technológiami, používanie 
zamerané na používateľa, prístup k obsahu 
a tvorba obsahu;

vrátane na účely zábavy a dizajnu, tvorivosť
a obohatenie zážitku používateľa, na mieru 
šitý dizajn a dodávka multimediálneho 
obsahu, spojenie riadenia a výroby 
digitálneho obsahu s novými sémantickým 
technológiami, používanie zamerané na 
používateľa, prístup k obsahu a tvorba 
obsahu;

Or. en


