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Návrh rozhodnutia (KOM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 7a (nové)

(7a) Pri prijímaní výskumných pracovníkov 
zo zahraničia (z členských štátov alebo 
tretích krajín) by sa mali prijať nevyhnutné 
opatrenia na prispôsobenie formálnych 
a finančných podmienok zamestnávania 
v súlade so zásadou preferencie 
Spoločenstva. Pre výskumných pracovníkov 
zamestnaných z tretích krajín by nemali 
platiť výhodnejšie podmienky ako tie, ktoré 
sa vzťahujú na výskumných pracovníkov 
z nových členských štátov v súlade 
s dočasnými ustanoveniami pre voľný 
pohyb pracovníkov.

Or. pl
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Odôvodnenie

Treba poukázať na to, že znižovanie rozdielov v oblasti príjmov a ustanovení o sociálnom 
zabezpečení medzi členskými štátmi významným spôsobom ovplyvní mobilitu výskumných 
pracovníkov, ako aj výhody z toho vyplývajúce. Snaha o uľahčenie mobility by sa nemala 
sústreďovať len na samotných výskumných pracovníkov, ale aj na ich rodiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie 11

(11) Mali by sa prijať primerané opatrenia 
na zamedzenie nezrovnalostí a podvodov, 
ako aj potrebné opatrenia na vymáhanie 
finančných strát pri neoprávnenom vyplatení 
alebo nesprávnom použití finančných 
prostriedkov v súlade s nariadením Rady 
(ES, EURATOM) 1605/2002 z 25. júna 
2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev, s nariadením Komisie (ES, 
EURATOM) č. 2342/2002 z 23. decembra 
2002, ktorým sa ustanovujú podrobné 
pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady 
(ES, EURATOM) č. 1605/2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 
na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev a akýchkoľvek jeho ďalších 
zmien a doplnení, a s nariadeniami Rady 
(ES, EURATOM) č. 2988/95 
z 18. decembra 1995 o ochrane finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev, (ES, 
EURATOM) č. 2185/96 
z 11. novembra 1996 o kontrolách 
a inšpekciách na mieste vykonávaných 
Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy 
Európskych spoločenstiev proti podvodom a 
iným nezrovnalostiam a nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1074/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných 
Európskym úradom pre boj proti podvodom 
(OLAF).

(11) Mali by sa prijať primerané opatrenia 
na monitorovanie jednak účinnosti 
poskytnutých podpôr, ako aj účinnosti 
využívania takýchto finančných 
prostriedkov, zamedzenie nezrovnalostí 
a podvodov, ako aj potrebné opatrenia na 
vymáhanie finančných strát pri 
neoprávnenom vyplatení alebo nesprávnom 
použití finančných prostriedkov v súlade 
s nariadením Rady (ES, EURATOM) 
1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev, s 
nariadením Komisie (ES, EURATOM) č. 
2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa 
ustanovujú podrobné pravidlá na 
vykonávanie nariadenia Rady (ES, 
EURATOM) č. 1605/2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev 
a akýchkoľvek jeho ďalších zmien 
a doplnení, a s nariadeniami Rady (ES, 
EURATOM) č. 2988/95 
z 18. decembra 1995 o ochrane finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev, (ES, 
EURATOM) č. 2185/96 
z 11. novembra 1996 o kontrolách 
a inšpekciách na mieste vykonávaných 
Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy 
Európskych spoločenstiev proti podvodom a 
iným nezrovnalostiam a nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1074/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných 
Európskym úradom pre boj proti podvodom 
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(OLAF).

Or. fr

Odôvodnenie

Okamžite po pridelení verejných finančných prostriedkov je nevyhnutné, aby sa zabezpečila 
kontrola spôsobu, akým tieto finančné prostriedky využívajú (účinne alebo inak) ich 
príjemcovia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odôvodnenie 13

(13) Pri realizácii tohto programu treba 
venovať adekvátnu pozornosť 
rovnoprávnosti pohlaví a okrem iného aj 
pracovným podmienkam, transparentnosti 
náborových procesov a profesionálnemu 
rastu výskumných pracovníkov 
angažovaných v rámci projektov a 
programov financovaných v súvislosti s 
akciami tohto programu, na ktorý sa 
vzťahuje referenčný rámec odporúčania 
Komisie z 11. marca 2005 o Európskej 
charte pre výskumných pracovníkov a o 
pravidlách náboru výskumných 
pracovníkov.

(13) Pri realizácii tohto programu treba 
venovať adekvátnu pozornosť 
rovnoprávnosti pohlaví a okrem iného aj 
pracovným podmienkam, opatreniam na 
zosúladenie pracovného a rodinného 
života, napr. štipendijné miesta na 
čiastočný úväzok, transparentnosti 
náborových procesov a profesionálnemu 
rastu výskumných pracovníkov 
angažovaných v rámci projektov 
a programov financovaných v súvislosti 
s akciami tohto programu, na ktorý sa 
vzťahuje referenčný rámec odporúčania 
Komisie z 11. marca 2005 o Európskej 
charte pre výskumných pracovníkov 
a o pravidlách náboru výskumných 
pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Odôvodnenie 14

(14) Tento program je v zhode s 
integrovanou stratégiou ľudských zdrojov vo 
výskume a vývoji v Európe založenou na 

(14) Tento program je v zhode s 
integrovanou stratégiou ľudských zdrojov 
vo výskume a vývoji v Európe založenou na 
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programoch „Stratégia mobility pre ERA“ a
„Výskumníci pracovníci v ERA: jedna 
profesia, viacero povolaní“, pričom 
naznačuje ďalší vývoj a realizáciu tejto 
stratégie s prihliadnutím na závery Rady z 
18. apríla 2005 týkajúce sa ľudských zdrojov 
v oblasti výskumu a vývoja.

programoch „Stratégia mobility pre ERA“ 
a „Výskumníci pracovníci v ERA: jedna 
profesia, viacero povolaní“, pričom 
naznačuje ďalší vývoj a realizáciu tejto 
stratégie s prihliadnutím na závery Rady 
z 18. apríla 2005 týkajúce sa ľudských 
zdrojov v oblasti výskumu a vývoja.

Na vytvorenie skutočnej európskej 
výskumnej oblasti je potrebné, aby členské 
štáty uplatnili Európsku chartu 
výskumných pracovníkov a Kódex 
správania pre nábor výskumných 
pracovníkov.

Or. it

Odôvodnenie

Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex správania sú základnými nástrojmi 
podpory plnej mobility výskumných pracovníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar del Castillo Vera 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Odôvodnenie 14a (nové)

(14a) Osobitný program s názvom „Ľudia“ 
sa zameriava na zvýšenie ľudského 
potenciálu v oblasti výskumu a rozvoja 
v Európe, pokiaľ ide o kvalitu a kvantitu.
Je nevyhnutné, aby vedecký výskum bol 
uznávaný a podporovaný ako odborná 
kariéra prostredníctvom podpôr, ktoré 
zodpovedajú jej novému postaveniu.
Takýmto spôsobom by sa uprednostnilo 
zachovanie vysokej kvality v oblasti 
základného výskumu a organického rozvoja
technického výskumu a významne 
podporila mobility európskych výskumných 
pracovníkov z Európy, ako aj v rámci jej 
územia. Okrem toho by sa umožnilo 
vytvorenie správnych podmienok, ktoré by 
pritiahli najlepších zahraničných 
výskumných pracovníkov a umožnili im 
vykonávať svoj výskum v Európe.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 2 odsek 1

Osobitný program podporuje činnosti 
vzťahujúce sa na program „Ľudia” a 
kvantitatívne a kvalitatívne posilňuje ľudský 
potenciál vo výskume a technike v Európe. 
Činnosti na podporu vzdelávania 
a profesionálneho rastu výskumných 
pracovníkov označované ako akcie „Marie 
Curie“ sa zintenzívnia a vo výraznejšej 
miere zamerajú na kľúčové aspekty rozvoja 
schopností a profesionálneho rastu 
pracovníkov a na posilnenie prepojení 
s vnútroštátnymi systémami.

Osobitný program podporuje činnosti 
vzťahujúce sa na program „Ľudia” a 
kvantitatívne a kvalitatívne posilňuje ľudský 
potenciál vo výskume a technike v Európe. 
Činnosti na podporu vzdelávania 
a profesionálneho rastu výskumných 
pracovníkov označované ako akcie „Marie 
Curie“ sa sústredia na kľúčové aspekty 
rozvoja schopností a profesionálneho rastu 
pracovníkov a na posilnenie prepojení 
s vnútroštátnymi systémami.

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom nie je „posilnenie“ akcií „Marie Curie“ ale ich orientácia na kvalifikáciu 
a profesionálny rast.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 4 odsek 1

1. Všetky výskumné činnosti uskutočňované 
v rámci osobitného programu sa musia 
vykonávať 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
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan 
Christian Ehler 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 4 odsek 2

2. V rámci tohto programu sa nefinancujú 
tieto oblasti výskumu:

2. V prípade výskumných projektov, ktoré 
sú z etického hľadiska citlivé, účastníci 
pred začatím projektov získajú schválenie 
alebo povolenie vnútroštátnych alebo 
miestnych etických výborov. Okrem toho 
Komisia tieto projekty systematicky 
preskúma a každoročne o nich predloží 
správu Európskemu parlamentu a Rade. 
V osobitných prípadoch je možné, aby 
preskúmanie týkajúce sa etického aspektu 
prebehlo aj po začatí projektu. 

– výskumná činnosť zameraná na 
klonovanie človeka na reprodukčné účely,
– výskumná činnosť určená na modifikáciu 
genetického dedičstva človeka, vďaka 
ktorej by boli tieto zmeny 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, avšak vzhľadom na 
zachovanie súdržnosti sa predkladá aj v prípade osobitných programov.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 4 odsek 2
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2. V rámci tohto programu sa nefinancujú 
tieto oblasti výskumu:

2. V rámci tohto programu sa nefinancujú 
tieto oblasti výskumu:

– výskumná činnosť zameraná na 
klonovanie človeka na reprodukčné účely,

– výskumné činnosti zamerané na 
klonovanie ľudských embryí;

– výskumná činnosť určená na modifikáciu 
genetického dedičstva človeka, vďaka ktorej 
by boli tieto zmeny 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 výskumné 
účely alebo na účel obstarania kmeňových 
buniek a výskumná činnosť, ktorá využíva 
bunky z týchto embryí a,

– výskumná činnosť, ktorá ničí ľudské 
embryá, alebo ktorá používa 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, avšak vzhľadom na 
zachovanie súdržnosti sa predkladá aj v prípade osobitných programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
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 súvisiacich 
so základnými ľudskými právami 
a ústavnými zásadami;
– výskumné projekty, ktoré ohrozujú 
základné hodnoty ľudskej dôstojnosti;
– metódy klonovania ľudských embryí;
– manipulácia ľudskej zárodočnej línie a
– použitie a vytváranie embryí 
a embryonálnych kmeňových buniek na 
účely vedeckého výskumu, pretože ľudské 
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bytosti sú samy o sebe cieľom a ľudské 
telo, najmä telo ženy, sa nesmie 
skomercionalizovať.
Výskum chimér sa nebude financovať ani 
priamo, ani nepriamo.

Or. en

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 4 odsek 3

3. V rámci tohto programu sa nefinancujú 
tieto oblasti výskumu: 

3. Z tohto programu sa nefinancujú 
nasledujúce oblasti výskumu:

– výskumné činnosti, ktoré sú 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, vďaka 
ktorej by tieto zmeny boli dedičné,
– výskumná činnosť určená na vytváranie 
ľudských embryí výlučne na výskumné 
účely alebo na účel obstarania kmeňových 
buniek a výskumná činnosť, ktorá využíva 
bunky z týchto embryí a,
– výskumné projekty, ktoré vedú priamo 
alebo nepriamo k zničeniu 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, avšak vzhľadom na 
zachovanie súdržnosti sa predkladá aj v prípade osobitných programov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia 
Toia, Peter Liese, Jan Christian Ehler, Paul Rübig 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 4 odsek 3

3. V rámci tohto programu sa nefinancujú 
tieto oblasti výskumu:

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

– výskumné činnosti, ktoré sú 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, avšak vzhľadom na 
zachovanie súdržnosti sa predkladá aj v prípade osobitných programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 4 odsek 3 zarážka 1a (nová)

– výskum embryí a embryonálnych 
kmeňových buniek, ktoré sú v niektorých 
členských štátoch vzhľadom na ľudské 
práva a ústavné zásady zakázané

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
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 vo vzťahu 
k nekomercializácii ľudského tela, 
predovšetkým tela ženy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 6 odsek 1

1. Na účely realizácie osobitného programu 
vypracuje Komisia pracovný program, v 
ktorom sa podrobnejšie stanovia ciele a 
vedecko-technické priority uvedené v 
prílohe, systém financovania tém, na ktoré 
sa predkladajú návrhy, a časový 
harmonogram realizácie.

1. Na účely realizácie osobitného programu 
vypracuje Komisia pracovný program, 
v ktorom sa podrobnejšie stanovia ciele 
a činnosti uvedené v prílohe, systém 
financovania činností, na ktoré sa 
predkladajú návrhy, a časový harmonogram 
realizácie.

Or. es

Odôvodnenie

Druhy činností a akcií, ktoré sa majú financovať, by sa mali špecifikovať spolu s ich cieľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 6 odsek 1

1. Na účely realizácie osobitného programu 
vypracuje Komisia pracovný program, v 
ktorom sa podrobnejšie stanovia ciele a 
vedecko-technické priority uvedené v 
prílohe, systém financovania tém, na ktoré 

1. Na účely realizácie osobitného programu 
vypracuje Komisia pracovný program, 
v ktorom sa podrobnejšie stanovia ciele 
a vedecko-technické priority uvedené 
v prílohe, systém financovania tém, na ktoré 
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sa predkladajú návrhy, a časový 
harmonogram realizácie.

sa predkladajú návrhy, a časový 
harmonogram realizácie. Cieľom tohto 
pracovného programu musí byť 
zjednodušenie prístupových postupov 
k Siedmemu rámcovému programu 
a podpora šírenia informácií o činnostiach 
vykonávaných v rámci tohto rámcového 
programu.

Or. fr

Odôvodnenie

Lepšia informovanosť spolu so zjednodušenými prístupovými postupmi k 7. rámcovému 
programu v oblasti výskumu a rozvoja podporí dosiahnutie požadovaných cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 6 odsek 2

1. V pracovnom programe sa zohľadnia 
relevantné výskumné činnosti 
uskutočňované v členských štátoch, 
pridružených krajinách a v európskych a 
medzinárodných organizáciách. V prípade 
potreby sa tento program aktualizuje.

2. V pracovnom programe sa zohľadnia
relevantné činnosti v oblasti výskumu, 
odbornej prípravy výskumných pracovníkov 
a profesionálneho rastu uskutočňované 
v členských štátoch, pridružených krajinách 
a v európskych a medzinárodných 
organizáciách spolu s príspevkom v rámci 
európskej pridanej hodnoty, vplyvu na 
konkurencieschopnosť priemyslu a vzťahu 
k ďalším politikám Spoločenstva. V prípade 
potreby sa tento program aktualizuje.

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zdôrazniť význam odbornej prípravy 
a profesie pre výskumných pracovníkov a upriamiť pozornosť aj na synergickú interakciu 
s politikami Spoločenstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
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.
Na základe týchto kritérií sa hodnotia 
kvalitatívne aspekty navrhovateľov 
(výskumných pracovníkov/organizácií) a 
ich potenciál ďalšieho napredovania 
prípadne aj vrátane ich realizačnej 
kapacity, kvalita navrhovanej činnosti v 
rámci vedeckého odborného vzdelávania 
a/alebo prenosu vedomostí, význam prínosu 
pre Spoločenstvo a štrukturálny účinok 
navrhovanej činnosti v zmysle prínosu k 
cieľom osobitného programu a pracovného 
programu. Tieto kritériá a akékoľvek 
opravné koeficienty a prahové hodnoty 
možno ďalej špecifikovať alebo doplniť v 
pracovnom programe.

3. Návrhy na nepriame akcie patriace do 
príslušných systémov financovania sa 
hodnotia a projekty sa vyberajú na základe 
týchto zásad:

– vedecká a/alebo technologická kvalita,
– vzťah k cieľom špecifického programu,
– kvalita a realizačná schopnosť 
navrhovateľov (výskumných 
pracovníkov/organizácií) a ich potenciál 
ďalšieho napredovania,
– kvalita navrhovanej činnosti z hľadiska 
cieľov vedeckého odborného vzdelávania 
a/alebo prenosu vedomostí.
V tejto súvislosti pracovný program stanoví 
hodnotiace a výberové kritériá a môže 
stanoviť ďalšie požiadavky, opravné 
koeficienty a prahové hodnoty.

Or. es

Odôvodnenie

Lepšie definovanie zásad výberového postupu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 6 odsek 4

4. V pracovnom programe možno 
identifikovať:

4. V pracovnom programe je možné určiť
európske zariadenia s predplatným 
vo forme členských príspevkov.

a) organizácie s predplatným vo forme 
členských príspevkov;
b) akcie podporujúce činnosti konkrétnych 
právnických osôb.

Or. es

Odôvodnenie

Všetky organizácie by mali mať rovnakú možnosť konkurovať za rovnakých podmienok. V 
takomto prípade by sa pododsek a) mal vzťahovať výlučne na subjekty so štatútom 
európskeho zariadenia a pododsek b) by sa mal vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 7 odsek 2

2. Postup uvedený v článku 8 ods. 2 sa 
uplatňuje pri prijímaní pracovného programu 
uvedeného v článku 6 ods. 1.

2. Riadiaci postup uvedený v článku 8 ods. 2 
sa uplatňuje pri prijímaní pracovného 
programu uvedeného v článku 6 ods. 1.

Or. es

Odôvodnenie

Podmienky riadenia programu sú podmienkami, ktoré sú uvedené v článku 8. Nedostatočné 
objasnenie tejto skutočnosti môže spôsobiť nesprávne vysvetlenie programových postupov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 7 odsek 3
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3. Postup uvedený v článku 8 ods. 3 sa 
uplatňuje pri prijímaní činností RTD, pri 
ktorých sa využívajú ľudské embryá a 
ľudské embryonálne kmeňové bunky.

3. Regulačný postup uvedený v článku 8 
ods. 3 sa uplatňuje pri prijímaní činností 
RTD, pri ktorých sa využívajú ľudské 
embryá a ľudské embryonálne kmeňové 
bunky.

Or. es

Odôvodnenie

Stanovenie rôznych postupov uvedených v článku 8 s cieľom predchádzať nejasnostiam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 8 odsek 2

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňuje
riadiaci postup stanovený v článku 4
rozhodnutia 1999/468/ES v súlade s 
článkom 7 ods. 3 tohto rozhodnutia.

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňujú
články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Or. es

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti sa neobmedzuje iba na riadiaci postup, ale je určený spoločným obsahom 
uvedených článkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 8 odsek 4

4. Lehota uvedená v článku 4 ods. 3 
rozhodnutia 1999/468/ES je dvojmesačná.

4. Lehota uvedená v článku 4 ods. 3 
a v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 
1999/468/ES je dvojmesačná.

Or. es
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je oprávnený vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutie Rady 
1999/468/ES z 28. júna 1999 je rozhodnutím, ktoré ustanovuje postupy na uplatňovanie 
vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 8 a (nový)

Článok 8a
Komisia zabezpečí nezávislú kontrolu, 
vyhodnotenie a revíziu, ktoré sú stanovené 
v článku 8 rozhodnutia o vytvorení 
rámcového programu (2007-2013), pokiaľ 
ide o činnosti vykonávané v oblastiach, na 
ktoré sa vzťahuje tento osobitný program.

Or. es

Odôvodnenie

Nový článok, ktorého cieľom je vymedziť úlohu Komisie v rámci kontroly a revízie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha podnadpis „Úvod“ odsek 2

Tento program sa bude realizovať pomocou 
systematických investícií vynaložených do 
ľudských zdrojov, predovšetkým 
prostredníctvom koherentného súboru „akcií 
Marie Curie”, so zameraním na výskumných 
pracovníkov, vrátane rozvoja ich schopností 
a kompetencií vo všetkých štádiách kariéry, 
počnúc základným odborným vzdelávaním 
vo výskume až po rozvoj kariéry a 
celoživotné vzdelávanie. Kľúčovými 
prvkami celého súboru „akcií Marie Curie” 
sú nadnárodná a medzisektorová mobilita, 
uznávanie skúseností nadobudnutých v 
rôznych sektoroch a krajinách, ako aj 

Odporúčania uvedené v Európskej charte 
výskumných pracovníkov a Kódexe 
správania pre nábor výskumných 
pracovníkov sa musia zohľadniť 
v programe, ktorý sa bude realizovať 
pomocou systematických investícií 
vynaložených do ľudských zdrojov, 
predovšetkým prostredníctvom 
koherentného súboru „akcií Marie Curie”, 
so zameraním na výskumných pracovníkov, 
vrátane rozvoja ich schopností 
a kompetencií vo všetkých štádiách kariéry, 
počnúc základným odborným vzdelávaním 
vo výskume až po rozvoj kariéry 
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zabezpečovanie adekvátnych pracovných 
podmienok.

a celoživotné vzdelávanie. Kľúčovými 
prvkami celého súboru „akcií Marie Curie” 
sú nadnárodná a medzisektorová mobilita, 
uznávanie skúseností nadobudnutých v 
rôznych sektoroch a krajinách, ako aj 
zabezpečovanie adekvátnych pracovných 
podmienok. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pia Elda Locatelli 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha podnadpis „Úvod“ odsek 2

Tento program sa bude realizovať pomocou 
systematických investícií vynaložených do 
ľudských zdrojov, predovšetkým 
prostredníctvom koherentného súboru „akcií 
Marie Curie”, so zameraním na výskumných 
pracovníkov, vrátane rozvoja ich schopností 
a kompetencií vo všetkých štádiách kariéry, 
počnúc základným odborným vzdelávaním 
vo výskume až po rozvoj kariéry a 
celoživotné vzdelávanie. Kľúčovými 
prvkami celého súboru „akcií Marie Curie” 
sú nadnárodná a medzisektorová mobilita, 
uznávanie skúseností nadobudnutých v 
rôznych sektoroch a krajinách, ako aj 
zabezpečovanie adekvátnych pracovných 
podmienok.

Tento program sa bude realizovať pomocou 
systematických investícií vynaložených do 
ľudských zdrojov, predovšetkým 
prostredníctvom koherentného súboru „akcií 
Marie Curie”, so zameraním na výskumných 
pracovníkov, vrátane rozvoja ich schopností 
a kompetencií vo všetkých štádiách kariéry, 
počnúc základným odborným vzdelávaním 
vo výskume až po rozvoj kariéry 
a celoživotné vzdelávanie. Kľúčovými 
prvkami celého súboru „akcií Marie Curie” 
sú nadnárodná a medzisektorová mobilita, 
uznávanie skúseností nadobudnutých 
v rôznych sektoroch a krajinách, ako aj 
zabezpečovanie adekvátnych pracovných 
podmienok.

Na podporu mobility výskumných 
pracovníkov v rámci Európskej únie je 
nevyhnutné, aby sa začali prijímať 
opatrenia na zosúladenie daňových 
systémov platných pre výskumných 
pracovníkov.

Or. it

Odôvodnenie

S cieľom pokračovať smerom k skutočnému európskemu trhu pre výskumných pracovníkov 
a podporiť ich mobilitu je nevyhnutné, aby sa zaviedli minimálne podmienky, ktoré by 
umožnili túto predstavu zrealizovať. Je neprijateľné, aby európski výskumní pracovníci 
podliehali rôznym daňovým systémom. Je najvyšší čas, aby sa tento problém začal riešiť 
a začalo sa pracovať na harmonizácii osobitnej dane pre výskumných pracovníkov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha úvod odsek 2

Tento program sa bude realizovať pomocou 
systematických investícií vynaložených do 
ľudských zdrojov, predovšetkým 
prostredníctvom koherentného súboru „akcií 
Marie Curie”, so zameraním na výskumných 
pracovníkov, vrátane rozvoja ich schopností 
a kompetencií vo všetkých štádiách kariéry, 
počnúc základným odborným vzdelávaním 
vo výskume až po rozvoj kariéry a 
celoživotné vzdelávanie. Kľúčovými 
prvkami celého súboru „akcií Marie Curie” 
sú nadnárodná a medzisektorová mobilita, 
uznávanie skúseností nadobudnutých v 
rôznych sektoroch a krajinách, ako aj 
zabezpečovanie adekvátnych pracovných 
podmienok.

Tento program sa bude realizovať pomocou 
systematických investícií vynaložených do 
ľudských zdrojov, predovšetkým 
prostredníctvom koherentného súboru „akcií 
Marie Curie”, so zameraním na výskumných 
pracovníkov, vrátane rozvoja ich schopností 
a kompetencií vo všetkých štádiách kariéry, 
počnúc základným odborným vzdelávaním 
vo výskume až po rozvoj kariéry 
a celoživotné vzdelávanie. Základom tohto 
programu je nadnárodná a medzisektorová 
mobilita. Kľúčovými prvkami celého súboru 
„akcií Marie Curie” sú tiež uznávanie 
skúseností nadobudnutých v rôznych 
sektoroch a krajinách, ako aj zabezpečovanie 
adekvátnych pracovných podmienok.

Or. es

Odôvodnenie

Aj keď mobilita zohráva v rámci rámcového programu, ako aj súvisiacich programov ako 
celku významnú úlohu, v rámci osobitného programu „Ľudia“ je najvýznamnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha podnadpis „Úvod“ odsek 3

„Akcie Marie Curie” sú otvorené pre všetky 
oblasti výskumu a technického rozvoja, 
ktoré sú zahrnuté do Zmluvy. Oblasti 
výskumu si žiadatelia vyberajú voľne. 
Napriek tomu sa zachováva možnosť 
zamerať sa na určité činnosti v rámci 
programu, napríklad pokiaľ ide o vedecké 
disciplíny a technologické oblasti, 
zúčastnené regióny, typy výskumných 
organizácií a výskumnú obec, aby bolo 

„Akcie Marie Curie” sú otvorené pre všetky 
oblasti výskumu a technického rozvoja, 
ktoré sú zahrnuté do Zmluvy. Oblasti 
výskumu si žiadatelia vyberajú ľubovoľne. 
Napriek tomu sa osobitná pozornosť musí 
venovať projektom, ktoré sú zaujímavé 
z hľadiska podpory trvalo udržateľného 
rozvoja, zdravia alebo inovácií, a zachováva 
sa možnosť zamerať sa na určité činnosti 
v rámci programu, napríklad pokiaľ ide 



AM\614623SK.doc PE 374.087v01-00 18/35 AM\

SK

možné reagovať na vývoj požiadaviek 
Európy v oblasti vzdelávania vo výskume, 
mobility, rozvoja kariéry a zdieľania 
vedomostí. Patrí sem možnosť spoločných 
výziev s inými časťami rámcového 
programu.

o vedecké disciplíny a technologické oblasti, 
zúčastnené regióny, typy výskumných 
organizácií a výskumnú obec, aby bolo 
možné reagovať na vývoj požiadaviek 
Európy v oblasti vzdelávania vo výskume, 
mobility, rozvoja kariéry a zdieľania 
vedomostí. Patrí sem možnosť spoločných 
výziev s inými časťami rámcového 
programu.

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na lisabonské ciele nie je potrebné odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha podnadpis „Úvod“ odsek 3a (nový)

Pokiaľ ide o odborné vzdelávanie v oblasti 
výskumu, ako aj činnosti a ciele uvedené 
v tomto programe, rovnako sa bude 
prihliadať na informačné činnosti 
v počiatočnej fáze a činnosti vykonávané 
v priebehu prvých rokov univerzitného 
vzdelávania. Ak majú budúci výskumní 
pracovníci využívať výhody 
najkvalitnejšieho odborného vzdelávania, je 
nevyhnutné, aby boli čo najskôr v rámci 
štúdia informovaní a boli tak podporovaní 
pri orientovaní svojej profesionálnej dráhy 
na oblasť výskumu a dané špecializované 
vedecké oblasti, dokonca aj na tie, 
v ktorých doteraz pre nedostatok informácií 
odborníci chýbali.

Or. es

Odôvodnenie

Budúci výskumní pracovníci musia byť informovaní o možných pracovných príležitostiach. 
Tým sa podporí ich prechod do konkrétnych oblastí, napr. do oblasti výskumu energie 
uvoľnenej počas jadrového štiepenia, ktoré sa v súčasnosti vnímajú ako okrajové, a čelia 
preto nedostatku výskumných pracovníkov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha podnadpis „Úvod“ odsek 3a (nový) 

Akcie „Marie Curie“ sa všeobecne 
pokladajú za najlepšiu súčasť rámcového 
programu a boli mimoriadne úspešné. 
Množstvo prihlášok, ktoré prevyšovalo 
možnosti prijatia, však bolo prekážkou pre 
program „Marie Curie“, ktorý má vplyv na 
výskumnú a osobitne na podnikateľskú 
sféru.

Or. en

Odôvodnenie

Parlament by mal zdôrazniť úspešnosť akcií Marie Curie rámcového programu na základe 
počtu prihlášok, ktorý prevyšoval možnosti prijatia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha podnadpis „Úvod“ 3b (nový) 

Pre program je rovnako dôležité aj to, aby 
sa ho mohli zúčastňovať vzdelávacie 
a výskumné inštitúcie rôznych veľkostí 
a s rozdielnym dôrazom na výskum. Prijmú 
sa také opatrenia, ktoré podporia silné 
oblasti výskumu a ktoré budú otvorené 
sieťam menších vzdelávacích inštitúcií, ako 
aj väčším a všestranným inštitúciám.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že zúčastnenými stranami v rámci navrhovaných opatrení by mohli byť 
siete menších univerzít s užšími oblasťami výskumu, ako aj veľké univerzity. V opačnom 
prípade existuje riziko, že štruktúra vychádzajúca z predpokladu, že veľké, tradičné inštitúcie 
sú prirodzenou akademickou súčasťou, vylučuje veľa výskumných pracovníkov pôsobiacich 
na menších univerzitách, ktorí sú aj tak často aktívni na úrovni medzinárodnej spolupráce.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha podnadpis „Úvod“ odsek 3c (nový) 

„Akcie Marie Curie“ sú navrhnuté tak, aby 
boli v rovnakej miere užitočné pre všetky 
členské štáty. Preto sa vykoná revízia 
korekčného koeficientu a uskutoční dialóg 
s členskými štátmi o zdanení opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Reakcie na granty „Marie Curie“ boli vo všeobecnosti pozitívne, objavili sa však aj 
pripomienky v súvislosti s korekčným koeficientom, ktorý určuje výšku grantu v rôznych 
členských štátoch, ako aj v súvislosti s vnútroštátnymi daňovými predpismi, v dôsledku 
ktorých sa podmienky pre akcie „Marie Curie“ v jednotlivých členských štátoch od seba do 
veľkej miery líšia a ktoré vplývajú na možnosti prilákania skúsených výskumných 
pracovníkov. Aj napriek tomu, že druhá z uvedených oblastí nepatrí do právomocí Únie, malo 
by sa o nej v rámci dialógu medzi Komisiou a členskými štátmi diskutovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha podnadpis „Úvod“ odsek 3d (nový) 

Podporu je možné udeliť aj na 
postgraduálne pozície výskumným 
pracovníkom z nových členských krajín, 
aby sa tak mohli zapojiť do vytvorených 
výskumných skupín v iných členských 
štátoch. 

Or. en

Odôvodnenie

Integračné opatrenia, ktoré podporujú plnú účasť nových členských štátov vo všetkých 
oblastiach Únie, by sa samozrejme mali rozšíriť aj na oblasť výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha podnadpis „Úvod“ odsek 4
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Intenzívna účasť podnikov, vrátane malých a 
stredných podnikov, sa považuje za 
rozhodujúcu pridanú hodnotu tohto 
programu. „Akciami Marie Curie” 
podporujú rozvoj spolupráce medzi 
priemyselnou a akademickou sférou v 
zmysle vzdelávania vo výskume, rozvoja 
kariéry a sprostredkovania vedomostí, 
pričom sa osobitná pozornosť zameriava na 
prepojenia a partnerstvá medzi 
priemyselnou a akademickou sférou.

Intenzívna účasť podnikov vrátane malých 
a stredných podnikov sa považuje za 
rozhodujúcu pridanú hodnotu tohto 
programu. V rámci „akcií Marie Curie” sa
podporuje rozvoj spolupráce medzi 
podnikmi a spolupráce medzi priemyselnou 
a akademickou sférou v zmysle vzdelávania 
vo výskume, rozvoja kariéry 
a sprostredkovania vedomostí, pričom sa 
osobitná pozornosť venuje prepojeniu
a partnerstvám medzi priemyselnou 
a akademickou sférou.

Or. fr

Odôvodnenie

V rámci výskumnej činnosti by aj spolupráca medzi podnikmi mohla byť pozitívnym faktorom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha podnadpis „Úvod“ odsek 4

Intenzívna účasť podnikov, vrátane malých a 
stredných podnikov, sa považuje za 
rozhodujúcu pridanú hodnotu tohto 
programu. „Akciami Marie Curie” 
podporujú rozvoj spolupráce medzi 
priemyselnou a akademickou sférou v 
zmysle vzdelávania vo výskume, rozvoja 
kariéry a sprostredkovania vedomostí, 
pričom sa osobitná pozornosť zameriava na 
prepojenia a partnerstvá medzi priemyselnou 
a akademickou sférou.

Intenzívna účasť podnikov vrátane malých 
a stredných podnikov sa považuje za 
rozhodujúcu pridanú hodnotu tohto 
programu. V rámci „akcií Marie Curie” sa
podporuje rozvoj spolupráce medzi 
priemyselnou a akademickou sférou 
(v širšom zmysle priemyslu vrátane napr. 
spoločností poskytujúce služby a poznatky) 
v zmysle vzdelávania vo výskume, rozvoja 
kariéry a sprostredkovania vedomostí, 
pričom sa osobitná pozornosť venuje
prepojeniu a partnerstvám medzi 
priemyselnou a akademickou sférou.

Or. en

Odôvodnenie

Pri interpretácii programu by pojem „priemysel“ mohol byť zavádzajúci. Je možné očakávať, 
že k rastu dôjde predovšetkým v iných ako tradičných priemyselných odvetviach. Táto 
skutočnosť by sa tiež mala odzrkadliť v spôsobe, akým je program formulovaný, a je 
nevyhnutné, aby všetky podniky, ktoré v oblasti výskumu žiadajú vytvorenie silnejšej 
spolupráce, mohli spolupracovať za rovnakých podmienok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête, Iles Braghetto 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha podnadpis „Úvod“ odsek 6

Primerane sa zohľadnia zásady trvalo 
udržateľného rozvoja a rovnosti pohlaví. 
Cieľom programu je zabezpečiť hlavné 
smerovanie v oblasti zabezpečovania 
rovnoprávnosti pohlaví podporovaním 
rovnakých príležitostí v rámci „akcií Marie 
Curie” a porovnávacou analýzou rodovej 
účasti (cieľom je najmenej 40-percentná 
účasť žien). Okrem toho bude cieľom akcií 
zabezpečiť, aby výskumní pracovníci mohli 
dosiahnuť primeranú vyváženosť 
pracovného a mimopracovného života, 
a zároveň prispieť k uľahčeniu obnovenia 
vedeckej kariéry po jej prerušení. Okrem 
toho sa v rámci tohto programu budú 
v relevantných prípadoch riešiť aj otázky 
spojené s etickými, sociálnymi, právnymi 
a širšími kultúrnymi aspektmi plánovaného 
výskumu a jeho potenciálneho uplatnenia, 
ako aj otázky súvisiace so sociálno-
ekonomickými dosahmi vedeckého 
a technického rozvoja a predvídaného 
vývoja v tejto oblasti.

Primerane sa zohľadnia zásady trvalo 
udržateľného rozvoja a rovnosti pohlaví.
Cieľom programu je zabezpečiť hlavné 
smerovanie v oblasti zabezpečovania 
rovnoprávnosti pohlaví podporovaním 
rovnakých príležitostí v rámci „akcií Marie 
Curie” a porovnávacou analýzou rodovej 
účasti (cieľom je najmenej 40-percentná 
účasť žien). Okrem toho bude cieľom akcií 
zabezpečiť, aby výskumní pracovníci mohli 
dosiahnuť primeranú vyváženosť 
pracovného a mimopracovného života, 
zabezpečiť primerané podporné opatrenia 
na pomoc ich rodinám a prispieť 
k uľahčeniu obnovenia vedeckej kariéry po 
jej prerušení. Okrem toho sa v rámci tohto 
programu budú v relevantných prípadoch 
riešiť aj otázky spojené s etickými, 
sociálnymi, právnymi a širšími kultúrnymi 
aspektmi plánovaného výskumu a jeho 
potenciálneho uplatnenia, ako aj otázky 
súvisiace so sociálno-ekonomickými 
dosahmi vedeckého a technického rozvoja 
a predvídaného vývoja v tejto oblasti.

Or. it

Odôvodnenie

Mal by sa klásť dôraz na význam sociálnej ochrany rodín výskumných pracovníkov, ktoré 
musia veľmi často riešiť praktické problémy, ako napr. zdravotná starostlivosť a vzdelávanie 
svojich detí (materské škôlky, jasle atď.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête, Iles Braghetto 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha podnadpis „Úvod“ odsek 6

Primerane sa zohľadnia zásady trvalo 
udržateľného rozvoja a rovnosti pohlaví. 
Cieľom programu je zabezpečiť hlavné 

Primerane sa zohľadnia zásady trvalo 
udržateľného rozvoja a rovnosti pohlaví. 
Cieľom programu je zabezpečiť hlavné 
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smerovanie v oblasti zabezpečovania 
rovnoprávnosti pohlaví podporovaním 
rovnakých príležitostí v rámci „akcií Marie 
Curie” a porovnávacou analýzou rodovej 
účasti (cieľom je najmenej 40-percentná 
účasť žien). Okrem toho bude cieľom akcií 
zabezpečiť, aby výskumní pracovníci mohli 
dosiahnuť primeranú vyváženosť 
pracovného a mimopracovného života, a 
zároveň prispieť k uľahčeniu obnovenia 
vedeckej kariéry po jej prerušení. Okrem 
toho sa v rámci tohto programu budú v 
relevantných prípadoch riešiť aj otázky 
spojené s etickými, sociálnymi, právnymi a 
širšími kultúrnymi aspektmi plánovaného 
výskumu a jeho potenciálneho uplatnenia, 
ako aj otázky súvisiace so sociálno-
ekonomickými dosahmi vedeckého a 
technického rozvoja a predvídaného vývoja 
v tejto oblasti.

smerovanie v oblasti zabezpečovania 
rovnoprávnosti pohlaví podporovaním 
rovnakých príležitostí v rámci „akcií Marie 
Curie” a porovnávacou analýzou rodovej 
účasti (cieľom je najmenej 40-percentná 
účasť žien). Okrem toho bude cieľom akcií 
odstrániť prekážky mobility, zabezpečiť, 
aby výskumní pracovníci mohli dosiahnuť 
primeranú vyváženosť pracovného 
a mimopracovného života, a zároveň 
prispieť k uľahčeniu obnovenia vedeckej 
kariéry po jej prerušení. Okrem toho sa v 
rámci tohto programu budú v relevantných 
prípadoch riešiť aj otázky spojené s 
etickými, sociálnymi, právnymi a širšími 
kultúrnymi aspektmi plánovaného výskumu 
a jeho potenciálneho uplatnenia, ako aj 
otázky súvisiace so sociálno-ekonomickými 
dosahmi vedeckého a technického rozvoja 
a predvídaného vývoja v tejto oblasti.

Or. it

Odôvodnenie

Činnosti v rámci programu Marie Curie by mali prekonať všetky prekážky, ktoré by mohli 
sťažiť život výskumných pracovníkov v zahraničí a brániť im v ich práci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha podnadpis „Úvod“ odsek 7

V záujme úplného využitia potenciálu 
Európy s cieľom zatraktívniť ju pre 
výskumných pracovníkov zabezpečia „akcie 
Marie Curie” konkrétnu súčinnosť s inými 
akciami v rámci výskumnej politiky 
Spoločenstva, ako aj s akciami v rámci iných 
politík Spoločenstva, ktoré napríklad súvisia 
so vzdelávaním, kohéziou a 
zamestnanosťou. O takéto súčinnosti sa 
program bude usilovať aj s akciami na 
vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

V záujme úplného využitia potenciálu 
Európy s cieľom zatraktívniť ju pre 
výskumných pracovníkov zabezpečia „akcie 
Marie Curie” konkrétnu súčinnosť s inými 
akciami v rámci výskumnej a inovačnej
politiky Spoločenstva, ako aj s akciami 
v rámci iných politík Spoločenstva, ktoré 
napríklad súvisia so vzdelávaním, kohéziou 
a zamestnanosťou, informačnou 
spoločnosťou, politikou rozširovania 
a európskou politikou susedských vzťahov. 
O takéto súčinnosti sa program bude 
usilovať aj s akciami na vnútroštátnej 
a medzinárodnej úrovni.
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Or. pl

Odôvodnenie

Mali by sa uviesť príklady politík, ktorých účinnosť by sa výrazne zvýšila prostredníctvom 
súčinnosti s akciami Marie Curie (mobilita a kontakty s intelektuálnymi a mienkotvornými 
vplyvnými vrstvami).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer v mene skupiny Green/Efa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Príloha podnadpis „etické aspekty“ odsek 1

Počas realizácie tohto osobitného programu 
a pri výskumných aktivitách z neho 
vyplývajúcich sa majú dodržiavať základné 
etické princípy. Patria medzi ne aj zásady 
vyjadrené v Charte základných práv EÚ 
vrátane zásad týkajúcich sa ochrany ľudskej 
dôstojnosti a ľudského života, ochrany 
osobných údajov a súkromia, ako aj zvierat a 
životného prostredia v súlade s právom 
Spoločenstva a s najnovšími úpravami 
príslušných medzinárodných dohovorov, 
usmernení a kódexov pravidiel, napr. s 
Helsinskou deklaráciou, Dohovorom Rady 
Európy o ľudských právach a biomedicíne 
podpísaným v Oviede 4. apríla 1997 a s jeho 
dodatočnými protokolmi, Dohovorom OSN 
o právach dieťaťa, Všeobecnou deklaráciou 
o ľudskom genóme a ľudských právach, 
ktorú prijalo UNESCO, Dohovorom OSN o 
biologických a toxických zbraniach 
(BTWC), Medzinárodnou zmluvou o 
rastlinných genetických zdrojoch pre 
potraviny a poľnohospodárstvo, ako aj s 
relevantnými rezolúciami Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO).

Počas realizácie tohto osobitného programu 
a pri výskumných aktivitách z neho 
vyplývajúcich sa majú dodržiavať základné 
etické princípy. Patria medzi ne aj zásady 
vyjadrené v Charte základných práv EÚ 
vrátane zásad týkajúcich sa ochrany ľudskej 
dôstojnosti a ľudského života, ochrany 
osobných údajov a súkromia, ako aj zvierat a 
životného prostredia v súlade s právom 
Spoločenstva a s najnovšími úpravami 
príslušných medzinárodných dohovorov, 
usmernení a kódexov pravidiel, napr. s 
Helsinskou deklaráciou, Dohovorom Rady 
Európy o ľudských právach a biomedicíne 
podpísaným v Oviede 4. apríla 1997 a s jeho 
dodatočnými protokolmi, Dohovorom OSN 
o právach dieťaťa, Všeobecnou deklaráciou 
o ľudskom genóme a ľudských právach, 
ktorú prijalo UNESCO, Dohovorom OSN o 
biologických a toxických zbraniach 
(BTWC), Medzinárodnou zmluvou o 
rastlinných genetických zdrojoch pre 
potraviny a poľnohospodárstvo, ako aj s 
relevantnými rezolúciami Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO), s 
uzneseniami Európskeho parlamentu z 10. 
marca 2005 o obchode s ľudskými 
vaječnými bunkami1 a z 26. októbra 2005 o 
patentoch pre biotechnologické vynálezy2 a 
so zákonmi a inými právnymi predpismi 
platnými v krajinách, v ktorých sa 
vykonávajú príslušné výskumné projekty. 
_________________
1 Ú. v. C 320 E, 15.12.2005, s. 251.
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2 Prijaté texty, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer v mene skupiny Green/Efa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Príloha podnadpis „etické aspekty“ odsek 2

Bude sa prihliadať aj na stanoviská 
Európskej skupiny poradcov pre etické 
dôsledky biotechnológie (1991 - 1997) a 
stanoviskám Európskej skupiny pre etiku 
vo vede a v nových technológiách (od roku 
1998).

vypúšťa sa

Or. en

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Príloha podnadpis „etické aspekty“ odsek 2

Bude sa prihliadať aj na stanoviská 
Európskej skupiny poradcov pre etické 
dôsledky biotechnológie (1991 - 1997) a 
stanoviskám Európskej skupiny pre etiku 
vo vede a v nových technológiách (od roku 
1998).

vypúšťa sa

Or. en

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Príloha podnadpis „etické aspekty“ odsek 3

V súlade so zásadou subsidiarity a 
rôznorodosti prístupov existujúcich v Európe 
musia účastníci výskumných projektov 
dodržiavať platnú legislatívu, predpisy a 

V súlade so zásadou subsidiarity a 
rôznorodosti prístupov existujúcich v Európe 
musia účastníci výskumných projektov 
dodržiavať platnú legislatívu, predpisy a 
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etické pravidlá v krajinách, v ktorých sa 
výskum bude vykonávať. V každom prípade 
platia vnútroštátne ustanovenia, pričom 
Spoločenstvo finančne nepodporí výskum, 
ktorý sa má v danom členskom štáte alebo v 
krajine vykonať, ak je v tomto členskom 
štáte alebo v krajine takýto výskum 
zakázaný.

etické pravidlá v krajinách, v ktorých sa 
výskum bude vykonávať.

Or. en

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Príloha podnadpis „etické aspekty“ odsek 4

V prípade vhodnosti musia subjekty 
realizujúce výskumný projekt pred začatím
aktivít RTD získať súhlas príslušných 
vnútroštátnych alebo miestnych etických 
výborov. Okrem toho bude Komisia 
systematicky vykonávať etické skúmanie v 
súvislosti s návrhmi zaoberajúcimi sa eticky 
citlivými otázkami alebo v prípadoch 
neprimeraného riešenia etických aspektov. V 
osobitných prípadoch možno etické 
skúmanie uskutočniť aj počas realizácie 
projektu.

Subjekty, ktoré uskutočňujú výskumné 
projekty týkajúce sa otázok citlivých z 
etického hľadiska, ako napr. analýzu 
ľudskej DNA, výskum na osobách 
neschopných vyjadriť informovaný súhlas, 
výskum, ktorý vedie k utrpeniu stavovcov 
atď.  alebo sa na nich zúčastňujú, musia 
pred začatím výskumných a vývojových 
činností požiadať o súhlas príslušné 
vnútroštátne alebo miestne výbory pre etiku. 
Okrem toho bude Komisia systematicky 
skúmať etické hľadisko. V osobitných 
prípadoch možno etické hľadisko preskúmať 
aj počas realizácie projektu.

Or. en

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Príloha podnadpis „etické aspekty“ odsek 5

V súlade s článkom 4 ods. 3 tohto 
rozhodnutia sa nebudú poskytovať žiadne 
finančné prostriedky na výskumné činnosti, 
ktoré sú vo všetkých členských štátoch 
zakázané.

Komisia každoročne informuje Európsky 
parlament a Radu o ich činnosti v tejto 
oblasti. Komisia poskytne Európskemu 
parlamentu a Rade informácie aj vtedy, 
keď o ne požiadajú.
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Or. en

Odôvodnenie

Znenie navrhované Komisiou je príliš nepresné v jednej veci, musí sa  zaviesť predovšetkým  
povinnosť informovať Parlament.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Príloha podnadpis „etické aspekty“ odsek 8

Výskum etiky súvisiacej s vedecko-
technickým rozvojom sa bude vykonávať v 
rámci časti „Veda v spoločnosti” osobitného 
programu „Kapacity”.

Výskum etiky súvisiacej s vedecko-
technickým rozvojom sa bude vykonávať v 
rámci časti „Veda v spoločnosti” tohto 
programu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „ Činnosti“ podkapitola „Úvodné vzdelávanie 

výskumných pracovníkov“ odsek 1a (nový)

Komisia prijme opatrenia na preskúmanie 
následných pracovných príležitostí pre tých, 
ktorí začínajú kariéru vo výskume (nemajú 
ešte stále zamestnanie v odvetví výskumu), 
ktorí ukončili výskumné stáže, krátkodobé 
kontrakty alebo štipendijné pobyty, najmä 
pobyty v rámci štipendia Marie Curie. 

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „ Činnosti“ podkapitola „Úvodné vzdelávanie 

výskumných pracovníkov“ odsek 2

Akcia sa bude realizovať podporovaním sietí 
komplementárnych organizácií z rozličných 

Akcia sa bude realizovať podporovaním sietí 
komplementárnych organizácií z rozličných 
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štátov zaoberajúcich sa vzdelávaním vo 
výskume, vybratých na základe súťaže. 
Tieto siete nadväzujú na spoločné programy 
vzdelávania vo výskume a ich úlohou je
reagovať na dôsledne identifikované potreby 
vzdelávania v definovaných oblastiach vedy 
a techniky, s príslušnými odkazmi na 
interdisciplinárne a novovznikajúce 
naddisciplinárne oblasti. Tieto vzdelávacie 
programy sa budú venovať najmä rozvíjaniu 
a rozširovaniu výskumných kompetencií 
začínajúcich výskumných pracovníkov. 
Vzdelávanie bude zamerané predovšetkým 
na vedecké a technické vedomosti 
prostredníctvom výskumu v rámci 
jednotlivých projektov. Budú ho dopĺňať 
vzdelávacie moduly zaoberajúce sa ďalšími 
relevantnými schopnosťami a 
kompetenciami, napr. v oblasti riadenia a 
financovania výskumných projektov a 
programov, práv duševného vlastníctva a 
iných metód využívania výsledkov 
výskumu, podnikania, etických aspektov, 
komunikovania a spoločenského dosahu.

štátov zaoberajúcich sa vzdelávaním vo 
výskume alebo z jednotlivých miest, 
vybratých na základe súťaže. Nevyhnutnou 
podmienkou pre túto podporu budú 
spoločné programy vzdelávania vo 
výskume, ktoré budú reagovať na dôsledne 
identifikované potreby vzdelávania v 
definovaných oblastiach vedy a techniky, s 
príslušnými odkazmi na interdisciplinárne a 
novovznikajúce naddisciplinárne oblasti. 
Tieto vzdelávacie programy sa budú 
venovať najmä rozvíjaniu a rozširovaniu 
výskumných kompetencií začínajúcich 
výskumných pracovníkov. Vzdelávanie bude 
zamerané predovšetkým na vedecké a 
technické vedomosti prostredníctvom 
výskumu v rámci jednotlivých projektov. 
Budú ho dopĺňať vzdelávacie moduly 
zaoberajúce sa ďalšími relevantnými 
schopnosťami a kompetenciami, napr. v 
oblasti riadenia a financovania výskumných 
projektov a programov, práv duševného 
vlastníctva a iných metód využívania
výsledkov výskumu, podnikania, etických 
aspektov, komunikovania a spoločenského 
dosahu.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa zachovať možnosť účasti jednotlivého miesta s vysokou kapacitou a schopnosťou 
ukázať európsku perspektívu výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „ Činnosti“ podkapitola „Úvodné vzdelávanie 

výskumných pracovníkov“ odsek 2

Akcia sa bude realizovať podporovaním sietí 
komplementárnych organizácií z rozličných 
štátov zaoberajúcich sa vzdelávaním vo 
výskume, vybratých na základe súťaže. 
Tieto siete nadväzujú na spoločné programy 
vzdelávania vo výskume a ich úlohou je 
reagovať na dôsledne identifikované potreby 

Akcia sa bude realizovať podporovaním sietí 
komplementárnych organizácií z rozličných 
štátov zaoberajúcich sa vzdelávaním vo 
výskume vrátane medzinárodných sietí 
postgraduálneho a doktorantského štúdia, 
vybratých na základe súťaže. Tieto siete 
nadväzujú na spoločné programy 
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vzdelávania v definovaných oblastiach vedy 
a techniky, s príslušnými odkazmi na 
interdisciplinárne a novovznikajúce 
naddisciplinárne oblasti. Tieto vzdelávacie 
programy sa budú venovať najmä rozvíjaniu 
a rozširovaniu výskumných kompetencií 
začínajúcich výskumných pracovníkov. 
Vzdelávanie bude zamerané predovšetkým 
na vedecké a technické vedomosti 
prostredníctvom výskumu v rámci 
jednotlivých projektov. Budú ho dopĺňať 
vzdelávacie moduly zaoberajúce sa ďalšími 
relevantnými schopnosťami a 
kompetenciami, napr. v oblasti riadenia a 
financovania výskumných projektov a 
programov, práv duševného vlastníctva a 
iných metód využívania výsledkov 
výskumu, podnikania, etických aspektov, 
komunikovania a spoločenského dosahu.

vzdelávania vo výskume a ich úlohou je 
reagovať na dôsledne identifikované potreby 
vzdelávania v definovaných oblastiach vedy 
a techniky, s príslušnými odkazmi na 
interdisciplinárne a novovznikajúce 
naddisciplinárne oblasti. Tieto vzdelávacie 
programy sa budú venovať najmä rozvíjaniu 
a rozširovaniu výskumných kompetencií 
začínajúcich výskumných pracovníkov. 
Vzdelávanie bude zamerané predovšetkým 
na vedecké a technické vedomosti 
prostredníctvom výskumu v rámci 
jednotlivých projektov. Budú ho dopĺňať 
vzdelávacie moduly zaoberajúce sa ďalšími 
relevantnými schopnosťami a 
kompetenciami, napr. v oblasti riadenia a 
financovania výskumných projektov a 
programov, práv duševného vlastníctva a 
iných metód využívania výsledkov 
výskumu, podnikania, etických aspektov, 
komunikovania a spoločenského dosahu.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „ Činnosti“ podkapitola „Úvodné vzdelávanie 

výskumných pracovníkov“ odsek 5, zarážka 2a (nová) 

- možnosť vytvárania časovo-obmedzených 
funkčných miest na univerzitách pre 
výskumníkov pracujúcich v podnikoch; s 
cieľom posilniť spoluprácu medzi 
akademickou  a podnikateľskou sférou a 
uskutočňovať prenos znalostí;

Or. en

Odôvodnenie

Zvýšilo by to mobilitu výskumníkov medzi priemyselnou/podnikateľskou a akademickou sférou  
a tiež by to zlepšilo výmenu znalostí medzi akademickým výskumom a výskumom v priemysle .
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „ Činnosti“ podkapitola „Celoživotné odborné 

vzdelávanie a rozvíjanie kariéry“ odsek 1

Táto akcia je určená pre skúsených
výskumných pracovníkov v rozličných 
štádiách ich kariéry a zameriava sa na 
zvyšovanie diverzifikácie ich individuálneho 
potenciálu v zmysle nadobudnutia multi-
alebo interdisciplinárnych schopností alebo 
získania medzisektorových skúseností. 
Cieľom je podporiť výskumných 
pracovníkov pri dosahovaní a/alebo 
upevňovaní vedúceho nezávislého
postavenia, napr. pozície hlavného 
výskumného pracovníka alebo profesora, 
prípadne získanie/upevnenie iného vyššieho 
postavenia v rámci akademickej alebo 
priemyselnej obce. Akcia pomôže 
výskumným pracovníkom aj pri obnovení 
kariéry vo výskume po jej prerušení alebo 
pri opätovnom zapojení sa výskumných 
pracovníkov do výskumnej kariéry v 
členských štátoch a pridružených krajinách, 
vrátane ich krajiny pôvodu, po pracovnom 
pobyte v inej krajine.

Táto akcia je určená pre výskumných 
pracovníkov v rozličných štádiách ich 
kariéry a zameriava sa na zvyšovanie 
diverzifikácie ich individuálneho potenciálu 
v zmysle nadobudnutia multi- alebo 
interdisciplinárnych schopností alebo 
získania medzisektorových skúseností. 
Cieľom je podporiť výskumných 
pracovníkov pri dosahovaní a/alebo 
upevňovaní vedúceho nezávislého 
postavenia, napr. pozície hlavného 
výskumného pracovníka alebo profesora, 
prípadne získanie/upevnenie iného vyššieho 
postavenia v rámci akademickej alebo 
priemyselnej obce. Akcia pomôže 
výskumným pracovníkom aj pri obnovení 
kariéry vo výskume po jej prerušení alebo 
pri opätovnom zapojení sa výskumných 
pracovníkov do výskumnej kariéry v 
členských štátoch a pridružených krajinách, 
vrátane ich krajiny pôvodu, po pracovnom 
pobyte v inej krajine.

Or. en

Odôvodnenie

Príliš úzke požiadavky predstavujú riziko vylúčenia schopných mladých výskumníkov, ktorí 
pokračujú v kariére po ukončení svojho postdoktorantského štúdia. Schopnosti a skúsenosti sa 
preukážu vo výberovom procese, čo znižuje potrebu kodifikácie. Takisto nie je potrebné určiť 
počet rokov praxe potrebných na účasť, keď postačuje ozrejmiť, že by sa malo ukončiť 
postdoktorantské štúdium.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „ Činnosti“ podkapitola „Celoživotné odborné 

vzdelávanie a rozvíjanie kariéry“ odsek 2

Výskumní pracovníci, pre ktorých je určená 
táto akcia, by mali mať najmenej štyri roky 
výskumnej praxe na plný úväzok. S 

Výskumní pracovníci, pre ktorých je určená 
táto akcia, by mali mať ukončené svoje 
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prihliadnutím na skutočnosť, že táto akcia 
je zameraná na celoživotné vzdelávanie a 
rozvíjanie kariéry, sa však od výskumných 
pracovníkov zvyčajne očakávajú isté 
skúsenosti v riadiacej funkcii.

postdoktorantské štúdium.

Or. en

Odôvodnenie

Príliš úzke požiadavky predstavujú riziko vylúčenia schopných mladých výskumníkov, ktorí 
pokračujú v kariére po ukončení svojho postdoktorantského štúdia. Schopnosti a skúsenosti sa 
preukážu vo výberovom procese, čo znižuje potrebu kodifikácie. Takisto nie je potrebné určiť 
počet rokov praxe potrebných na účasť, keď postačuje ozrejmiť, že by sa malo ukončiť 
postdoktorantské štúdium.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alyn Smith v mene skupiny  Green/Efa 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „ Činnosti“ podkapitola „Celoživotné odborné 

vzdelávanie a rozvíjanie kariéry“ odsek 2

Výskumní pracovníci, pre ktorých je určená 
táto akcia, by mali mať najmenej štyri roky 
výskumnej praxe na plný úväzok. S 
prihliadnutím na skutočnosť, že táto akcia je 
zameraná na celoživotné vzdelávanie a 
rozvíjanie kariéry, sa však od výskumných 
pracovníkov zvyčajne očakávajú isté 
skúsenosti v riadiacej funkcii.

Výskumní pracovníci, pre ktorých je určená 
táto akcia, by mali mať najmenej štyri roky 
výskumnej praxe na plný úväzok alebo jej 
ekvivalent, prípadne doktorát. S 
prihliadnutím na skutočnosť, že táto akcia je 
zameraná na celoživotné vzdelávanie a 
rozvíjanie kariéry, sa však od výskumných 
pracovníkov zvyčajne očakávajú isté 
skúsenosti v riadiacej funkcii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „ Činnosti“ podkapitola „Celoživotné odborné 

vzdelávanie a rozvíjanie kariéry“ odsek 4 zarážka 2

- Iné verejné alebo súkromné orgány vrátane 
veľkých výskumných organizácií, ktoré 
financujú a riadia štipendijné programy buď 
s úradným mandátom, alebo uznané 
štátnymi orgánmi, ako sú agentúry zriadené 
vládou na základe súkromného práva s 

- Iné verejné alebo súkromné orgány vrátane 
veľkých výskumných organizácií, ktoré 
financujú a riadia štipendijné programy buď 
s úradným mandátom, alebo uznané 
štátnymi orgánmi, ako sú agentúry zriadené 
vládou na základe súkromného práva s 
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poverením štátnej služby, charity atď.; poverením štátnej služby, charity, podniky 
spolupracujúce s orgánmi verejnej moci,
atď.;

Or. en

Odôvodnenie

Podniky, ktoré majú prostriedky a vôľu zúčastniť sa na takomto spolufinancovaní, by sa 
nemali vylučovať, i keď by sa nemalo dovoliť, aby mali na program samotný rozhodujúci 
vplyv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „ Činnosti“ podkapitola „Celoživotné odborné 

vzdelávanie a rozvíjanie kariéry“ odsek 4 zarážka 3 a (nová) 

Štipendium na podporu návratu: podpora 
cielená na výskumníkov od začiatku ich 
samostatnej výskumnej kariéry 
umožňujúca im získať vedúcu nezávislú 
pozíciu v členskom štáte pôvodu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „ Činnosti“ podkapitola „Partnerstvá a 

prepojenia medzi priemyselnou a akademickou sférou“ odsek 1

Táto akcia má za cieľ otvoriť a podporovať 
dynamické prepojenia medzi verejnými 
výskumnými organizáciami a súkromnými 
komerčnými podnikmi najmä vrátane 
malých a stredných podnikov. Uvedené 
prepojenia sú založené na dlhodobých 
programoch spolupráce s vysokým 
potenciálom vzájomného odovzdávania 
vedomostí, pochopenia rozdielnych 
kultúrnych prostredí obidvoch sektorov, ako 
aj ich požiadaviek týkajúcich sa schopností.

Táto akcia má za cieľ otvoriť a podporovať 
dynamické prepojenia medzi verejnými 
výskumnými organizáciami a súkromnými 
komerčnými podnikmi najmä vrátane 
malých a stredných podnikov. Uvedené 
prepojenia sú založené na dlhodobých 
programoch spolupráce s vysokým 
potenciálom vzájomného odovzdávania 
vedomostí, pochopenia rozdielnych 
kultúrnych prostredí obidvoch sektorov, ako 
aj ich požiadaviek týkajúcich sa schopností. 
Táto akcia bude navrhnutá tak, aby 
neobmedzovala mobilitu zúčastňujúcich sa 



AM\614623SK.doc PE 374.087v01-00 33/35 AM\

SK

výskumníkov napr. obmedzeniami na 
publikovanie výskumných výsledkov alebo 
predpokladom práce pre určité organizácie.

Or. en

Odôvodnenie

Pred posilňovaním spolupráce priemyselnej a akademickej sféry musia už byť vyriešené 
otázky duševného vlastníctva. Prostriedky EÚ by sa mali používať na posilnenie Únie ako 
celku; preto by sa malo ozrejmiť, že dohody o spolupráci nesmú obsahovať obmedzenia 
mobility, akými sú obdobia „karantény“, predpoklad zamestnania v budúcnosti alebo 
publikovania výsledkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „Činnosti“ podkapitola „Partnerstvá a prepojenia 

medzi priemyselnou a akademickou sférou“ odsek 2

Táto akcia sa zrealizuje prostredníctvom 
programov spolupráce medzi organizáciami 
z obidvoch sektorov najmenej z dvoch 
členských štátov alebo pridružených krajín s 
podporou vzájomného pôsobenia ľudských 
zdrojov v danom rámci. Podpora zo strany 
Spoločenstva môže mať jednu alebo viac 
uvedených foriem:

Táto akcia sa zrealizuje pružným spôsobom 
vychádzajúc zo skúseností získaných z 
existujúcich partnerstiev priemyslu a 
akademickej obce v Európskej únii 
prostredníctvom programov spolupráce 
medzi organizáciami z obidvoch sektorov 
najmenej z dvoch členských štátov alebo 
pridružených krajín s podporou vzájomného 
pôsobenia ľudských zdrojov v danom rámci. 
Podpora zo strany Spoločenstva môže mať 
jednu alebo viac uvedených foriem:

Or. en

Odôvodnenie

Väčšina univerzít už má vybudované pevné partnerstvo s priemyslom a podnikateľskou sférou. 
Táto skúsenosť, týkajúca sa napr. potreby určitých kapacít alebo právnych predpisov v oblasti 
práv duševného vlastníctva, by sa mala využiť ako platforma pre budúce akcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „Činnosti“ podkapitola „Partnerstvá a prepojenia 

medzi priemyselnou a akademickou sférou“ odsek 2 zarážka 3a (nová) 
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- akcie na posilnenie vytvárania 
regionálnych zoskupení stimulovaných 
výskumom;

Or. en

Odôvodnenie

Dôležitým opatrením na upevnenie rozvoja a výskumu v malých a stredných podnikoch je 
cieľavedomé úsilie v regiónoch, v ktorých sa nachádzajú regionálne zoskupenia pri 
univerzitách. Stratégia zameraná na zoskupenia bude často úspešnejšia ako tradičný prístup, 
ktorého cieľom sú jednotlivé malé firmy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „Činnosti“ podkapitola „Medzinárodný rozmer“ 

odsek 1

Na podporu významného medzinárodného 
rozmeru ľudských zdrojov vo výskume a 
vývoji v Európe slúžia prostredníctvom
špecializované akcie zamerané na rozvoj 
kariéry európskych výskumných 
pracovníkov, ako aj upevnenie 
medzinárodnej spolupráce prostredníctvom 
výskumných pracovníkov.

Na podporu významného medzinárodného 
rozmeru ľudských zdrojov vo výskume a 
vývoji v Európe slúžia špecializované akcie 
zamerané na rozvoj kariéry európskych 
výskumných pracovníkov, ako aj upevnenie 
medzinárodnej spolupráce prostredníctvom 
výskumných pracovníkov na vnútroštátnej 
alebo regionálnej úrovni.

Or. fr

Odôvodnenie

Návrh spolufinancovania programov mobility môže mať vyrovnávací účinok a umožniť, aby 
sa zohľadnili rozdielne potreby výskumníkov na začiatku ich kariéry a skúsenejších 
výskumníkov. Regióny sú významnými aktérmi v mobilite výskumníkov, a je preto potrebné v 
tejto súvislosti sa o nich zmieniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „Činnosti“ podkapitola „Medzinárodný rozmer“ 

odsek 2 bod (i) 

i) medzinárodnými pobytovými štipendiami, s 
povinným návratom určenými pre skúsených 
výskumných pracovníkov v rámci 

i) medzinárodnými pobytovými štipendiami, s 
povinným návratom do Európskej únie 
určenými pre skúsených výskumných 



AM\614623SK.doc PE 374.087v01-00 35/35 AM\

SK

celoživotného vzdelávania a diverzifikácie 
kompetencií s cieľom získať nové zručnosti 
a vedomosti;

pracovníkov v rámci celoživotného 
vzdelávania a diverzifikácie kompetencií s 
cieľom získať nové zručnosti a vedomosti.
Výskumní pracovníci, ktorí sa nemôžu 
vrátiť späť do svojej pôvodnej inštitúcie, 
môžu získať podporu vo výške 
jednoročného zárobku;

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa podporil záujem inštitúcií o program, požiadavky na ne musia byť realistické. Nedá sa 
požadovať, aby univerzity opätovne prijali výskumného pracovníka, ktorý bol dlho v 
zahraničí, i keby to bal štipendijný program. Základnou myšlienkou je, že výskumní 
pracovníci by sa s nadobudnutými znalosťami mali vrátiť do Európy. Tento zámer by sa 
naplnil i keby sa vrátili do inej inštitúcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête, Iles Braghetto 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Príloha podnadpis „Etické aspekty“ kapitola „Činnosti“ podkapitola „Medzinárodný rozmer“ 

odsek 2 bod (i) 

i) medzinárodnými pobytovými štipendiami, 
s povinným návratom určenými pre 
skúsených výskumných pracovníkov v rámci 
celoživotného vzdelávania a diverzifikácie 
kompetencií s cieľom získať nové zručnosti 
a vedomosti;

i) medzinárodnými pobytovými štipendiami, 
s povinným návratom do Európskej únie 
určenými pre skúsených výskumných 
pracovníkov v rámci celoživotného 
vzdelávania a diverzifikácie kompetencií s 
cieľom získať nové zručnosti a vedomosti;

Or. it

Odôvodnenie

Výskumní pracovníci by nemali mať povinnosť vrátiť sa do svojej vlastnej krajiny, ale pred 
svojim návratom domov by mali mať možnosť pracovať v inom členskom štáte Európskej únie.


