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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 Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 323
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Informačné a komunikačné technológie' nadpis ‘Činnosti’ bod 3 

odrážka 2 pododrážka 3

– inteligentné služby prístupu ku kultúrnemu
dedičstvu v digitálnej forme, nástroje, 
pomocou ktorých môžu spoločenstvá 
vytvárať nové kultúrne spomienky na 
základe živého dedičstva, metódy a nástroje 
na zachovávanie digitálneho obsahu, ktoré 
umožňujú použiteľnosť digitálnych 
predmetov budúcimi používateľmi pri 
zachovaní autentickosti a integrity ich 
pôvodného kontextu vytvorenia a 
používania..

– inteligentné služby prístupu ku kultúrnemu
dedičstvu v digitálnej forme; nástroje, 
pomocou ktorých môžu komunity vytvárať 
nové kultúrne archívy na základe živého 
dedičstva; metódy a nástroje na 
zachovávanie a diverzifikáciu digitálneho 
obsahu; použiteľnosť digitálnych predmetov 
pre budúcich užívateľov pri zachovaní 
autentickosti a integrity ich pôvodného 
vytvorenia a kontextu používania.

Or. en
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Odôvodnenie

Politika EÚ v oblasti výskumu by mala podporovať diverzifikáciu výroby digitálneho obsahu s 
cieľom vyrovnať sa s rastúcou medzinárodnou konkurenciou v tejto oblasti, z ktorej sa rýchlo 
stáva jedno z najdôležitejších kultúrno-priemyselných odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 324
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Informačné a komunikačné technológie' nadpis ‘Činnosti’ bod 3 

odrážka 2 pododrážka 3

– inteligentné služby prístupu ku kultúrnemu
dedičstvu v digitálnej forme, nástroje, 
pomocou ktorých môžu spoločenstvá 
vytvárať nové kultúrne spomienky na 
základe živého dedičstva, metódy a nástroje 
na zachovávanie digitálneho obsahu, ktoré 
umožňujú použiteľnosť digitálnych 
predmetov budúcimi používateľmi pri 
zachovaní autentickosti a integrity ich 
pôvodného kontextu vytvorenia a 
používania..

– inteligentné služby prístupu ku kultúrnemu
dedičstvu v digitálnej forme; nástroje, 
pomocou ktorých môžu komunity 
zhromažďovať a vytvárať nové kultúrne 
archívy na základe živého dedičstva; metódy 
a nástroje na zachovávanie digitálneho 
obsahu; použiteľnosť digitálnych predmetov 
pre budúcich užívateľov pri zachovaní 
autentickosti a integrity ich pôvodného 
vytvorenia a kontextu používania.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 325
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Informačné a komunikačné technológie' nadpis ‘Činnosti’ bod 3 

odrážka 2 a (nová)

- sledovanie podnikového riadenia a 
výkonu v reálnom čase: účinná a 
produktívna podpora manažérskych 
rozhodnutí, sledovanie, zber a spracovanie 
údajov;

Or. it

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa podporovalo využívanie informačných a komunikačných technológií v 
podnikovom riadení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 326
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Informačné a komunikačné technológie' nadpis ‘Činnosti’ bod 3 

odrážka 3 pododrážka 1

– dynamické, sieťovo orientované podnikové 
systémy na tvorbu a dodávku výrobkov 
a služieb, decentralizácia kontroly a riadenia 
inteligentných prvkov, digitálne podnikové 
ekosystémy, najmä softvérové riešenia 
schopné prispôsobiť sa potrebám malých 
a stredných organizácií, služby spolupráce 
pre rozčlenené pracoviská, rozšírená 
skupinová prezencia, skupinové riadenie 
a podpora zdieľania;

– dynamické, sieťovo orientované podnikové 
systémy na tvorbu a dodávku výrobkov 
a služieb, decentralizácia kontroly a riadenia 
inteligentných prvkov, digitálne podnikové 
ekosystémy, najmä softvérové riešenia 
schopné prispôsobiť sa potrebám malých 
a stredných organizácií, služby spolupráce 
pre rozčlenené pracoviská, ktoré 
zohľadňujú svoje okolie, rozšírená 
skupinová práca, skupinové riadenie 
a podpora spoločného využívania; spoločné 
využívanie znalostí a interaktívne služby;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 327
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Informačné a komunikačné technológie' nadpis ‘Činnosti’ bod 3 

odrážka 3 pododrážka 2

– výroba: sieťovo prepojené inteligentné 
systémy kontroly veľmi presnej výroby 
a úsporného využívania zdrojov, bezdrôtová
automatizácia a logistika pre rýchlu 
rekonfiguráciu závodu, integrované 
prostredia na modelovanie, simuláciu, 
prezentáciu a virtuálnu produkciu, výrobné 
technológie pre miniaturizované systémy 
informačných a komunikačných technológií 
a pre systémy prepojené s rôznymi druhmi 
materiálov a predmetov.

– výroba vrátane tradičných priemyselných 
odvetví: sieťovo prepojené inteligentné 
systémy kontroly veľmi presnej výroby a 
úsporného využívania zdrojov; bezdrôtová 
automatizácia a logistika pre rýchlu 
rekonfiguráciu závodu; integrované 
prostredia na modelovanie, simuláciu, 
optimalizáciu, prezentáciu a virtuálnu 
produkciu; výrobné technológie pre 
miniaturizované systémy IKT a pre systémy 
prepojené s rôznymi druhmi materiálov a 
predmetov.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 328
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Informačné a komunikačné technológie' nadpis ‘Činnosti’ bod 3 

odrážka 4 pododrážka 1

– nástroje na podporu dôvery voči 
informačným a komunikačným technológiám
a aplikáciám, systémy riadenia mnohorakej 
a združenej identity, techniky autentifikácie 
a autorizácie, systémy vyhovujúce potrebám 
ochrany súkromia vznikajúcej z nového 
technického vývoja, riadenie práv a aktív, 
nástroje na ochranu proti počítačovým 
hrozbám.

− nástroje na podporu dôvery k IKT a ich
aplikáciám; systémy riadenia mnohorakej a 
združenej identity; techniky autentifikácie a 
autorizácie; systémy vyhovujúce potrebám 
ochrany súkromia vyplývajúcim z nového 
technického vývoja; riadenie práv a aktív;
nástroje na ochranu proti nevyžiadanej pošte 
a počítačovým hrozbám.

Or. en

Odôvodnenie

Z nevyžiadanej pošty, v minulosti občasnej nepríjemnosti, sa stáva veľký problém, pretože jej 
objem a komplexnosť nesmierne vzrástla. Rastú náklady, ktoré nevyžiadaná pošta spôsobuje 
podnikom a účinnému fungovaniu elektronických komunikačných technológií. Riešenia na 
zabránenie nevyžiadanej pošte zastarávajú závratnou rýchlosťou. Je potrebné, aby EÚ 
podporovala rozvoj vhodných technologických nástrojov na zabránenie tomuto javu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 329
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Informačné a komunikačné technológie' nadpis ‘Činnosti’ bod 3 

odrážka 4 pododrážka 1

– nástroje na podporu dôvery voči 
informačným a komunikačným 
technológiám a aplikáciám, systémy riadenia 
mnohorakej a združenej identity, techniky 
autentifikácie a autorizácie, systémy 
vyhovujúce potrebám ochrany súkromia 
vznikajúcej z nového technického vývoja, 
riadenie práv a aktív, nástroje na ochranu 
proti počítačovým hrozbám.

− nástroje na podporu dôvery k IKT a ich
aplikáciám; systémy riadenia mnohorakej a 
združenej identity; techniky autentifikácie a 
autorizácie; systémy vyhovujúce potrebám 
ochrany súkromia vyplývajúcim z nového 
technického vývoja; riadenie práv a aktív 
založené na interoperabilite a otvorených 
normách; nástroje na ochranu súkromia 
pred počítačovými hrozbami.

Or. en
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Odôvodnenie

Európske podniky potrebujú ochranné prostriedky na podporu interoperability a otvorené 
kritériá, aby mohli plne ťažiť z riešení v oblasti riadenia identity.  Tieto ochranné prostriedky 
zabraňujú neželaným obmedzeniam voľnej súťaže poskytovateľov softvérových i hardvérových 
riešení. Riadením identity sa pred počítačovými hrozbami bude chrániť súkromie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 330
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Informačné a komunikačné technológie' nadpis ‘Činnosti’ bod 3 

odrážka 4 pododrážka 1 a (nová)

– Komunikačná bezpečnosť: Nové techniky 
kódovania údajov, ktoré prekračujú 
hranice softvérového šifrovania. Vývoj a 
hodnotenie hardvérových šifrovacích 
systémov pre bezdrôtové, satelitné a optické 
systémy. Dizajn kompaktných a odolných 
kodifikačných zariadení. Hodnotenie 
dosiahnuteľnej úrovne bezpečnosti. 
Využitie nepravidelnej frekvencie nosičov 
(chaotické vlny) na zvýšenie úrovne 
bezpečnosti prenosu. Hodnotenie výkonu 
tejto technológie a jej zavedenia do 
existujúcich komunikačných sietí. 

Or. es

Odôvodnenie

El nuevo sub-guión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la parte introductoria del epígrafe "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", al epígrafe  "Investigación sobre aplicaciones" que parece más adecuado 
para albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.

El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante  buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en software. La encriptación de información utilizando hardware pude ser, no solo, 
una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 331
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Informačné a komunikačné technológie' názov 'Odozva na nové 
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potreby a nepredvídateľné politické požiadavky' odsek 1

Činnosť v oblasti budúcich a nových 
technológií priláka a posilní 
interdisciplinárny výskum najvyššej kvality 
v oblastiach výskumu súvisiacich s 
informačnými a komunikačnými
technológiami. Bude sa zameriavať na 
skúmanie nových hraníc miniaturizácie a 
spracovania dát, vrátane napr. využívania 
kvantových efektov, riešenie komplexnosti 
sieťovo prepojených systémov spracovania 
dát a komunikačných systémov, skúmanie 
nových konceptov a pokusy s inteligentnými 
systémami pre nové personalizované 
výrobky a služby.

Činnosť v oblasti technológií budúcnosti a 
nových technológi priláka a posilní 
interdisciplinárny výskum najvyššej kvality 
v oblastiach výskumu súvisiacich s IKT.
Bude sa zameriavať na: skúmanie nových 
hraníc miniaturizácie a spracovania dát, 
okrem iného vrátane využívania kvantových 
efektov; riešenie komplexnosti sieťovo 
prepojených výpočtových a komunikačných 
systémov vrátane softvéru; skúmanie 
nových koncepcií a pokusov v oblasti 
inteligentných systémov pre nové 
personalizované výrobky a služby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz a Hiltrud 
Breyer v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 332
Príloha I Časť 'Témy' téma ' Nanoveda, nanotechnológie, materiálové a nové výrobné 

technológie' názov ' Prístup' odsek 1

Európsky priemysel potrebuje radikálnu 
inováciu, aby sa zlepšila jeho 
konkurencieschopnosť. Musí sústrediť svoje 
kapacity na produkty a technológie 
s vysokou pridanou hodnotou, aby splnil 
požiadavky zákazníkov, ako aj 
environmentálne, zdravotné a iné 
spoločenské očakávania. Výskum je 
neoddeliteľnou súčasťou riešenia týchto 
konkurenčných otázok.

Európsky priemysel potrebuje radikálnu 
inováciu, aby sa zlepšila jeho 
konkurencieschopnosť. Musí sústrediť svoje 
kapacity na výrobky a technológie s vysokou 
pridanou hodnotou vrátane ekotechnológií, 
aby splnil požiadavky zákazníkov, ako aj 
environmentálne, zdravotné a iné 
spoločenské očakávania. Výskum je 
neoddeliteľnou súčasťou riešenia týchto 
konkurujúcich si úloh, pričom je potrebné, 
aby sa úsilie výskumu financovaného z 
verejných zdrojov vynakladalo v prvom 
rade na uspokojovanie verejných potrieb a 
priorít.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 333
Príloha I Časť 'Témy' téma ' Nanoveda, nanotechnológie, materiálové a nové výrobné 

technológie' názov ' Prístup' odsek 1

Európsky priemysel potrebuje radikálnu 
inováciu, aby sa zlepšila jeho 
konkurencieschopnosť. Musí sústrediť svoje 
kapacity na produkty a technológie 
s vysokou pridanou hodnotou, aby splnil 
požiadavky zákazníkov, ako aj 
environmentálne, zdravotné a iné 
spoločenské očakávania. Výskum je 
neoddeliteľnou súčasťou riešenia týchto 
konkurenčných otázok.

Európsky priemysel potrebuje radikálnu 
inováciu, aby sa zlepšila jeho 
konkurencieschopnosť. Musí sústrediť svoje 
kapacity na výrobky, procesy a technológie s 
vysokou pridanou hodnotou, aby splnil 
požiadavky zákazníkov, ako aj 
environmentálne, zdravotné a iné 
spoločenské očakávania. Výskum je 
neoddeliteľnou súčasťou riešenia týchto 
konkurujúcich si úloh.

Or. es

Odôvodnenie

Nové znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 95, kde slovo „procedimientos“ sa 
nahrádza slovom „procesos“. Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 334
Príloha I Časť 'Témy' téma ' Nanoveda, nanotechnológie, materiálové a nové výrobné 

technológie' názov ' Prístup' odsek 2

Kľúčovým prvkom tejto témy je účinná 
integrácia nanotechnológie, materiálových 
vied a nových výrobných technológií tak, 
aby sa dosiahli a maximalizovali účinky na 
priemyselnú transformáciu a aby sa zároveň 
podporila trvalo udržateľná výroba a
spotreba. V rámci tejto témy sa budú 
podporovať všetky priemyselné činnosti 
pôsobiace v súčinnosti s inými témami. 
Budú sa podporovať aplikácie vo všetkých 
sektoroch a oblastiach, pričom medzi ne 
patria materiálové vedy, vysoko výkonné 
výrobné a spracovateľské technológie, 
nanobiotechnológie alebo nanoelektronika

Konkurencieschopnosť priemyslu v 
budúcnosti bude vo veľkej miere závisieť 
od nanotechnológie a jej aplikácie. Činnosti 
výskumu a technického rozvoja
uskutočňované v mnohých oblastiach 
nanovedy a nanotechnológie môže urýchliť
transformáciu európskeho priemyslu. EÚ sa 
priznáva vedúce postavenie v oblastiach 
ako nanoveda, nanotechnológie, 
materiálové a výrobné technológie, ktoré sa 
musia ďalej posilniť s cieľom zabezpečiť a 
zlepšiť postavenie EÚ vo vysoko 
konkurenčnom globálnom prostredí.  

Or. fr
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Odôvodnenie

Táto téma má obrovský rozsah. Na základe skúseností so 6. RP je potrebné zvýšiť prioritu 
nanovedy a nanotechnológie s cieľom zabrániť nadmernému prihlasovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 335
Príloha I Časť 'Témy' téma ' Nanoveda, nanotechnológie, materiálové a nové výrobné 

technológie' názov ' Prístup' odsek 3

Strednodobý prístup sa sústreďuje na 
konvergenciu poznatkov a schopností
získaných z rozličných disciplín, využívajúc 
aplikačné vedecké a technologické synergie. 
Z dlhodobého pohľadu sa téma zameriava na 
zužitkovanie nesmiernych vyhliadok
nanovedy a nanotechnológií pri vytváraní 
priemyslu a hospodárstva založených 
skutočne na vedomostiach. V obidvoch 
prípadoch bude dôležité zabezpečiť 
získavanie poznatkov prostredníctvom 
efektívneho šírenia a využívania výsledkov.

Strednodobý prístup sa sústreďuje na 
konvergenciu znalostí a zručností získaných 
z rozličných disciplín, využívajúc ich 
aplikačnú vedecko-technickú súčinnosť. Z 
dlhodobého hľadiska sa téma zameriava na 
zužitkovanie nesmierneho potenciálu
nanovedy a nanotechnológií pri vytváraní 
priemyslu a hospodárstva založených 
skutočne na znalostiach. V obidvoch 
prípadoch bude dôležité zabezpečiť 
získavanie znalostí prostredníctvom 
účinného šírenia výsledkov všetkým 
európskym občanom a ich využívania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 336
Príloha I Časť 'Témy' téma ' Nanoveda, nanotechnológie, materiálové a nové výrobné 

technológie' názov ' Prístup' odsek 3 a (nový)

Konkurencieschopnosť priemyslu v 
budúcnosti bude vo veľkej miere závisieť 
od nanotechnológií a ich aplikácií. EÚ je 
svetovým lídrom v mnohých oblastiach 
nanotechnológie/nanovedy, materiálov a 
výrobných technológií. Je nutné posilňovať 
jej vedúce postavenie a podporovať nové 
iniciatívy s cieľom udržania a upevnenia 
tejto pozície na vysoko konkurenčnej 
svetovej scéne. 
Rozvoj výskumu a technológií v rôznych 
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oblastiach nanovedy, nanotechnológie, 
materiálov a výroby môže urýchliť proces 
transformácie európskeho priemyslu.

Or. es

Odôvodnenie

Oprava pôvodného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 96. Konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu v budúcnosti závisí vo veľkej miere od nanotechnológií, materiálov a 
výrobných systémov a ich aplikácií a z tohto dôvodu môže výskum a vývoj v týchto oblastiach 
urýchliť proces transformácie európskeho priemyslu a prispieť k jeho konkurencieschopnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 337
Príloha I Časť 'Témy' téma ' Nanoveda, nanotechnológie, materiálové a nové výrobné 

technológie' názov ' Prístup' odsek 5

Táto téma sa týka predovšetkým malých 
a stredných podnikov z dôvodu ich potrieb 
a úloh pri rozvoji a využívaní technológii. 
Medzi oblasti mimoriadneho významu 
patria: nástroje, pomôcky a zariadenia na
nanoúrovni (z dôvodu koncentrácie malých 
a stredných podnikov zameraných na vysoký 
rast a vysoké technológie v tomto sektore); 
technické textílie (typický tradičný sektor 
podliehajúci rýchlemu transformačnému 
procesu ovplyvňujúcemu mnohé malé 
a stredné podniky); vesmírne systémy, 
mechanický priemysel (napr. obrábacie 
stroje – kde sú európske malé a stredné 
podniky na svetovej špičke), ako aj iné 
sektory s mnohými malými a strednými 
podnikmi, ktoré budú ťažiť zo zavádzania 
nových obchodných modelov, materiálov 
a výrobkov.

Táto téma sa týka predovšetkým MSP z 
dôvodu ich potrieb a úloh pri rozvoji a 
využívaní technológii. Medzi oblasti 
mimoriadneho významu patria: nástroje, 
prostriedky a zariadenia na nanoúrovni (z 
dôvodu koncentrácie MSP zameraných na 
vysoký rast v týchto odvetviach); technické 
textílie (typické pre tradičný sektor 
podliehajúci rýchlemu transformačnému 
procesu ovplyvňujúcemu mnohé MSP);
letecko-kozmonautické systémy; 
strojárenský priemysel (napríklad obrábacie 
stroje – kde sú európske MSP svetovou 
špičkou), ako aj iné sektory s mnohými 
MSP, ktoré budú ťažiť zo zavádzania 
nových obchodných modelov, materiálov a 
výrobkov.

Or. es

Odôvodnenie

Oprava pôvodného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 97. MSP často vznikajú ako 
produkty projektov univerzít a podobných subjektov a v takomto prípade sú skutočne vo svojej 
podstate zamerané na špičkovú technológiu, i keď to tak nemusí byť vždy. Preto by bolo lepšie 
vynechať pojem „vysoké technológie“, aby neboli vylúčené MSP, ktoré nie sú orientované na 
špičkové technológie, ale predsa majú záujem byť zahrnuté pod týmto nadpisom a podieľať sa 
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na tvorbe služieb a výrobkov s vysokou pridanou hodnotou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz a Hiltrud 
Breyer v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 338
Príloha I Časť 'Témy' téma ' Nanoveda, nanotechnológie, materiálové a nové výrobné 

technológie' nadpis ‘Činnosti’ bod 1 odsek 3

Okrem toho sa bude činnosť zameriavať na 
súvisiace otázky a spoločenský kontext a na 
akceptovanie nanotechnológií. Takto sa 
výskum stane súčasťou všetkých aspektov 
hodnotenia rizík (napr. nanotoxikológia 
a ekotoxikológia), ako aj bezpečnosti, 
nomenklatúry, metrológie a noriem, ktoré 
nadobúdajú stále väčší význam pri dláždení 
cesty priemyselným aplikáciám. Ďalej sa 
zavedú osobitné akcie na zriadenie 
účelových centier znalostí a skúseností, ako 
aj na implementáciu integrovaného 
a zodpovedného prístupu Komisie voči 
nanotechnológiám, ako sa uvádza 
v príslušnom akčnom pláne. 

Okrem toho sa bude činnosť zameriavať na 
súvisiace otázky a spoločenský kontext so 
zreteľom na širšie sociálne a etické 
problémy a na akceptovanie 
nanotechnológií. Súčasťou tohto bude 
výskum všetkých aspektov hodnotenia rizík 
(napríklad nanotoxikológia a 
ekotoxikológia), ako aj bezpečnosti, 
nomenklatúry, metrológie a noriem, ktoré 
nadobúdajú stále väčší význam pri dláždení 
cesty priemyselným aplikáciám. Ďalej sa 
môžu zaviesť osobitné akcie na zriadenie 
účelových centier znalostí a odborných 
poznatkov, ako aj strediska pre vykonávanie
integrovaného a zodpovedného prístupu 
Komisie k nanotechnológiám, ako sa uvádza 
v príslušnom akčnom pláne

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dominique Vlasto

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 339
Príloha I Časť 'Témy' téma ' Nanoveda, nanotechnológie, materiálové a nové výrobné 

technológie' názov ' Činnosti' bod 2 odsek 1

Nové zdokonalené materiály s vysokým 
obsahom poznatkov, s novými funkciami 
a s lepšou výkonnosťou sú mimoriadne 
dôležité pre konkurencieschopnosť a trvalo 
udržateľný rozvoj priemyslu. Podľa nových 
modelov výrobného priemyslu sú to skôr 
samotné materiály, ktoré sa stávajú prvým 
krokom k zvýšenej hodnote výrobkov a ich 
výkonnosti, než jednotlivé kroky 
spracovateľského procesu.

Nové zdokonalené materiály, vrátane 
zložených materiálov, s vysokým obsahom 
znalostí, s novými funkciami a s lepšou 
výkonnosťou sú mimoriadne dôležité pre 
konkurencieschopnosť a trvalo udržateľný 
rozvoj priemyslu. Podľa nových modelov 
výrobného priemyslu sú to skôr samotné 
materiály, ktoré sa stávajú prvým krokom k 
zvýšenej hodnote výrobkov a ich 
výkonnosti, než jednotlivé kroky 
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spracovateľského procesu.

Or. fr

Odôvodnenie

Prebiehajú mnohé výskumné činnosti týkajúce sa zložených materiálov, napr. kovov s 
osobitými problémami (priľnavosť, atď.), ktoré je možné riešiť zlúčením kovov (zváraním, 
atď).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 340
Príloha I Časť 'Témy' téma ' Nanoveda, nanotechnológie, materiálové a nové výrobné 

technológie' názov ' Činnosti' bod 2 odsek 2

Výskum sa bude zameriavať na vývoj
nových materiálov založených na 
vedomostiach s vlastnosťami „šitými na 
mieru“. Vyžaduje to inteligentnú kontrolu 
podstatných vlastností, spracovania a výroby 
a zohľadnenie potenciálnych účinkov na 
zdravie a životné prostredie počas ich 
životnosti. Dôraz sa kladie na nové 
zdokonalené materiály získané pomocou 
potenciálu nanotechnológií a biotechnológií 
a/alebo „učenia sa z prírody“, predovšetkým 
na vysoko výkonné nanomateriály, 
biomateriály a hybridné materiály.

Výskum sa zameria na využitie znalostí pri 
vývoji nových materiálov s vlastnosťami 
šitými na mieru. Vyžiada si to inteligentnú 
kontrolu základných vlastností, spracovania 
a výroby a zohľadnenie potenciálnych 
účinkov na zdravie a životné prostredie 
počas ich celého životného cyklu. Dôraz sa 
bude klásť na nové zdokonalené materiály 
získané pomocou potenciálu 
nanotechnológií a biotechnológií a/alebo 
„učenia sa od prírody“, predovšetkým na 
výkonnejšie nanomateriály, biomateriály, 
človekom vytvorené materiály a hybridné 
materiály.

Or. es

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje z dôvodu jasnejšieho vyjadrenia v pôvodnom pozmeňujúcom a 
doplňujúcom návrhu 100 nahradiť pojem „metamateriály“ pojmom „človekom vytvorené 
materiály“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dominique Vlasto

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 341
Príloha I Časť 'Témy' téma ' Nanoveda, nanotechnológie, materiálové a nové výrobné 

technológie' nadpis ‘Činnosti’ bod 3 odsek 1

Nový prístup k výrobe sa požaduje na účely Na transformáciu priemyslu EÚ z 
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transformácie priemyslu EÚ 
z priemyselného prostredia založeného na 
zdrojoch na priemyselné prostredie založené 
na vedomostiach, pričom bude závisieť od 
zaujatia úplne nového postoja voči
neustálemu nadobúdaniu, rozvíjaniu, 
ochrane a financovaniu nových vedomostí
a voči ich využívaniu, vrátane postoja voči 
modelom trvalo udržateľnej výroby 
a spotreby. Znamená to vytvorenie
správnych podmienok pre neustálu inováciu 
(v oblasti priemyselných činností 
a výrobných systémov, vrátane výstavby, 
zariadení a služieb) a pre rozvoj 
nešpecifických výrobných kapacít 
(technológie, organizačné a výrobné 
zariadenia) a dodržiavanie bezpečnostných 
požiadaviek a požiadaviek životného 
prostredia.

priemyselného prostredia založeného na 
zdrojoch na priemyselné prostredie založené 
na znalostiach je potrebný nový prístup k 
výrobe, ktorý bude závisieť od zaujatia úplne
nového postoja k neustálemu nadobúdaniu, 
rozvíjaniu, ochrane a financovaniu nových 
znalostí a k ich využívaniu vrátane postoja k 
modelom trvalo udržateľnej výroby a 
spotreby. Zahŕňa to vytvorenie správnych 
podmienok pre priemysel na neustálu 
inováciu (v oblasti priemyselných činností a 
výrobných systémov vrátane výstavby, 
zariadení a služieb) a pre rozvoj 
všeobecných výrobných kapacít (technológií, 
organizačných a výrobných zariadení) pri 
dodržiavaní bezpečnostných a 
environmentálnych požiadaviek, vrátane 
tých, ktoré súvisia so zloženými materiálmi.

Or. fr

Odôvodnenie

Prebiehajú mnohé výskumné činnosti týkajúce sa zložených materiálov, napr. kovov s 
osobitými problémami (priľnavosť, atď.), ktoré je možné riešiť zlúčením kovov (zváraním, 
atď).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 342
Príloha I Časť 'Témy' téma ' Nanoveda, nanotechnológie, materiálové a nové výrobné 

technológie' nadpis ‘Činnosti’ bod 3 odsek 2

Výskum sa zameria na niekoľko oblastí: 
vývoj a schvaľovanie nových priemyselných 
modelov a stratégií pokrývajúcich všetky 
aspekty životnosti výrobku a procesu; 
prispôsobiteľné výrobné systémy, ktoré
prekonávajú existujúce spracovateľské 
obmedzenia a umožňujú využívanie nových 
výrobných a spracovateľských metód; 
sieťovo prepojená výroba zameraná na vývoj 
nástrojov a metód kooperatívnych postupov
s pridanou hodnotou na globálnej úrovni; 
nástroje rýchleho prenosu a integrácie 
nových technológií do návrhu 

Výskum sa zameria na niekoľko oblastí:
vývoj a overovanie nových priemyselných 
modelov a stratégií zahŕňajúcich všetky 
aspekty životnosti výrobku a procesu;
prispôsobiteľné výrobné systémy, ktoré 
prekonávajú existujúce spracovateľské 
obmedzenia a umožňujú využívanie nových 
alebo zdokonalených výrobných 
a spracovateľských metód; sieťovo 
prepojená výroba zameraná na vývoj 
nástrojov a metód kooperatívnych procesov
s pridanou hodnotou na globálnej úrovni;
nástroje rýchleho prenosu a integrácie 
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a prevádzkovania výrobných postupov; 
a využívanie konvergencie nanotechnológií, 
biotechnológií, informačných technológií a 
poznatkových technológií pri vývoji nových 
výrobkov a technických koncepcií 
a možnosť vzniku nových priemyselných 
odvetví.

nových technológií do návrhu 
a prevádzkovania výrobných postupov;
a využívanie konvergencie nanotechnológií, 
biotechnológií, informačných technológií a 
kognitívnych technológií pri vývoji nových 
výrobkov a technických koncepcií 
a možnosť vzniku nových priemyselných 
odvetví. Nevyhnutným predpokladom pre 
radikálne zmeny v priemysle je osobitná 
pozornosť začleneniu MSP, vrátane 
tradičných odvetví, do nových požiadaviek 
dodávateľského reťazca a podpore MSP 
zameraných na špičkové technológie.
Minimálne 20% rozpočtu pre túto prioritnú 
tému sa musí prideliť do tejto oblasti.

Or. es

Odôvodnenie

Oprava pôvodného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 102 s cieľom zahrnúť i MSP v 
tradičných odvetviach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 343
Príloha I Časť 'Témy' téma ' Nanoveda, nanotechnológie, materiálové a nové výrobné 

technológie' názov ' Činnosti' bod 3 odsek 2

Výskum sa zameria na niekoľko oblastí: 
vývoj a schvaľovanie nových priemyselných 
modelov a stratégií pokrývajúcich všetky 
aspekty životnosti výrobku a procesu; 
prispôsobiteľné výrobné systémy, ktoré 
prekonávajú existujúce spracovateľské 
obmedzenia a umožňujú využívanie nových 
výrobných a spracovateľských metód; 
sieťovo prepojená výroba zameraná na vývoj 
nástrojov a metód kooperatívnych postupov
s pridanou hodnotou na globálnej úrovni; 
nástroje rýchleho prenosu a integrácie 
nových technológií do návrhu 
a prevádzkovania výrobných postupov; 
a využívanie konvergencie nanotechnológií, 
biotechnológií, informačných technológií a 
poznatkových technológií pri vývoji nových 
výrobkov a technických koncepcií 

Výskum sa zameria na niekoľko oblastí: 
vývoj a overovanie nových priemyselných 
modelov a stratégií zahŕňajúcich všetky 
aspekty životnosti výrobku a procesu; 
prispôsobiteľné výrobné systémy, ktoré 
prekonávajú existujúce spracovateľské 
obmedzenia a umožňujú využívanie nových 
výrobných a spracovateľských metód; 
sieťovo prepojená výroba zameraná na vývoj 
nástrojov a metód kooperatívnych procesov
s pridanou hodnotou na globálnej úrovni; 
nástroje rýchleho prenosu a integrácie 
nových technológií do návrhu 
a prevádzkovania výrobných postupov;
a využívanie multidisciplinárnych 
výskumných sietí a konvergencie 
nanotechnológií, biotechnológií, 
informačných technológií a kognitívnych
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a možnosť vzniku nových priemyselných
odvetví.

technológií pri vývoji nových hybridných 
technológií, výrobkov a technických 
koncepcií a možnosť vzniku nových 
priemyselných odvetví.

Or. en

Odôvodnenie

Nanoveda a nanotechnológie sú prirodzene multidisciplinárne. Jednou z hlavných podmienok 
inovácie v tejto výskumnej oblasti je preto rozvoj sietí multidisciplinárneho výskumu, 
vzdelávania a odborného školenia, ktoré by zlučovali široký záber vedeckých oblastí, ako 
napr. nanotechnológie, materiálové vedy, inžinierstvo, informačné a komunikačné 
technológie, biotechnológie, geovedy a vedy o životnom prostredí. Cieľom je dosiahnuť nové 
hybridné technológie a dostatočné prelínanie medzi rôznymi vednými disciplínami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 344
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Nanoveda, nanotechnológie, materiálové a nové výrobné 

technológie' nadpis ‘Činnosti’ bod 4 odsek 2

Výskum sa zameria na nové aplikácie a na 
doteraz nepreskúmané riešenia postupných 
zmien, ktoré odpovedia na najdôležitejšie 
otázky, ako aj na potreby výskumu 
a technického rozvoja zistené pomocou 
rozličných európskych technologických 
platforiem. Integrácia nových poznatkov
a nanotechnológií, materiálových 
a výrobných technológií získa podporu 
v rámci aplikácii v jednotlivých sektoroch 
alebo vo viacerých sektoroch, ako napr. 
v oblasti zdravia, stavebníctva, vesmírneho
priemyslu, dopravy, chemického priemyslu, 
životného prostredia, textilného a odevného 
priemyslu, drevospracujúceho priemyslu, 
strojárskeho priemyslu, ako aj vo všeobecnej 
oblasti priemyselnej bezpečnosti.

Výskum sa zameria na nové aplikácie a na 
doteraz nepreskúmané riešenia postupných 
zmien, ktoré odpovedia na najdôležitejšie 
otázky, ako aj na potreby výskumu a 
technického rozvoja určené rozličnými 
európskymi technologickými platformami.
Integrácia nových znalostí a 
nanotechnológií, materiálových a výrobných 
technológií získa podporu v rámci 
odvetvových a viacodvetvových aplikácii, 
ako napríklad v oblasti zdravotníctva, 
spracovania potravín, stavebníctva (vrátane 
verejných prác), letecko-kozmonautického
priemyslu, dopravy, chémie, životného 
prostredia, informačných a komunikačných 
technológií, textilného, odevného priemyslu  
a obuvníckeho priemyslu, 
drevospracujúceho priemyslu, strojárskeho 
priemyslu, ako aj vo všeobecnej oblasti 
priemyselnej bezpečnosti.

Or. es
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Odôvodnenie

Nemali by sa vynechať uvedené priemyselné odvetvia, ktoré môžu získať z výskumu v tejto 
oblasti. Spresnenie pôvodného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 103: „letecko-
kozmonautický“ priemysel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Claude 
Turmes a Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 345
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' názov 'Cieľ'

Transformovať súčasný energetický systém 
založený na fosílnych palivách na trvalo 
udržateľnejší systém založený na 
rôznorodých zdrojoch energie v súvislosti so 
zlepšenou energetickou výkonnosťou s 
cieľom reagovať na naliehavé otázky 
bezpečnosti dodávok a klimatických zmien a 
zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť 
európskych podnikov pôsobiacich v sektore 
energetiky.

Transformovať súčasný energetický systém 
založený na fosílnych palivách na 
najefektívnejšie hospodárstvo využívajúce 
obnoviteľnú energiu, ktoré je najmenej 
závislé od fosílnych palív, vo svete do roku 
2020; takéto trvalo udržateľné energetické 
hospodárstvo si vyžaduje, aby sa obmedzené 
verejné zdroje na výskum sústredili 
predovšetkým na rôznorodé zdroje energie v 
súvislosti so zlepšenou energetickou 
výkonnosťou a technológiami na úsporu 
energie, ktoré môžu rýchlo vyriešiť 
naliehavé otázky bezpečnosti dodávok a 
klimatických zmien a zároveň zvýšiť 
konkurencieschopnosť európskych podnikov 
pôsobiacich v sektore trvalo udržateľnej 
energetiky.

Or. en

Odôvodnenie

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2
emissions and contribute to the EU’s overall competitively and job creation in short time 
horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
energy and energy efficiency/ conservation technologies.



AM\619004SK.doc PE 374.414v01-00 16/90 AM\

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 346
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' názov 'Cieľ'

Transformovať súčasný energetický systém 
založený na fosílnych palivách na trvalo 
udržateľnejší systém založený na 
rôznorodých zdrojoch energie v súvislosti so 
zlepšenou energetickou výkonnosťou s 
cieľom reagovať na naliehavé otázky 
bezpečnosti dodávok a klimatických zmien a 
zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť 
európskych podnikov pôsobiacich v sektore 
energetiky.

Transformovať súčasný energetický systém 
založený na fosílnych palivách na trvalo 
udržateľnejší systém, ktorý je menej závislý 
od dovážaných palív, založený na 
rôznorodých čistých a najmä obnoviteľných
zdrojoch energie v súvislosti so zlepšenou 
energetickou výkonnosťou, podporou pre 
polyvalentnú výrobu energie, 
racionálnejšiu spotrebu a skladovanie 
energie, s cieľom reagovať na naliehavé 
otázky bezpečnosti dodávok a klimatických 
zmien a zároveň zvýšiť 
konkurencieschopnosť európskych podnikov 
pôsobiacich v sektore energetiky.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 735 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 347
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' názov 'Cieľ'

Transformovať súčasný energetický systém 
založený na fosílnych palivách na trvalo 
udržateľnejší systém založený na 
rôznorodých zdrojoch energie v súvislosti so 
zlepšenou energetickou výkonnosťou s 
cieľom reagovať na naliehavé otázky 
bezpečnosti dodávok a klimatických zmien a 
zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť 
európskych podnikov pôsobiacich v sektore 
energetiky.

Transformovať súčasný energetický systém 
založený na fosílnych palivách na trvalo 
udržateľnejší systém založený na 
rôznorodých zdrojoch energie (najmä 
obnoviteľných zdrojoch) v súvislosti so 
zlepšenou energetickou výkonnosťou 
s cieľom reagovať na naliehavé otázky 
bezpečnosti dodávok a klimatických zmien 
a zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť 
európskych podnikov pôsobiacich v sektore 
energetiky.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 738 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Claude 
Turmes a Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 348
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' názov 'Cieľ' odsek 1 a (nový)

Decentralizované technológie spoliehajúce 
sa na rôznorodé portfólio obnoviteľných 
zdrojov energie môžu dodatočne znížiť 
náklady na infraštruktúru týkajúcu sa 
prenosu a distribúcie a budú mať značný 
význam pri plnení cieľa, ktorým je stať sa 
energeticky najvýkonnejším 
hospodárstvom.

Or. en

Odôvodnenie

Decentralizované inteligentné distribučné siete sú potrebné na to, aby sa mohli poskytovať 
spoľahlivé dodávky energie a znížiť straty energie počas prenosu a distribúcie. Z dlhodobého 
hľadiska môže decentralizovaný energetický systém tiež znížiť náklady na dopravu energie, 
ako aj podporiť inováciu a poskytnúť skutočné pracovné príležitosti na miestnej a regionálnej 
úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jan Christian Ehler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 349
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' názov 'Prístup' odsek 1

Súčasné prognózy ukazujú, že sa väčšina 
rozhodujúcich energetických ukazovateľov 
(napr. spotreba energie, závislosť od 
fosílnych palív, závislosť od dovozu, emisie 
CO2, ceny energie) pohybuje v EÚ, a ešte 
väčšmi na celosvetovej úrovni, nesprávnym 
smerom. Energetický výskum pomôže 
zvrátiť tieto trendy a nájsť rovnováhu medzi 
nárastom efektívnosti, dostupnosti, 
prijateľnosti a bezpečnosti existujúcich 
technológií a zdrojov energie, pričom sa 
zároveň sústredí na dlhodobejšiu zmenu 

Súčasné prognózy ukazujú, že sa väčšina 
rozhodujúcich energetických ukazovateľov 
(napr. spotreba energie, závislosť od 
fosílnych palív, závislosť od dovozu, emisie 
CO2, ceny energie) pohybuje v EÚ, a ešte 
väčšmi na celosvetovej úrovni, nesprávnym 
smerom. Energetický výskum pomôže 
zvrátiť tieto trendy a nájsť rovnováhu medzi 
nárastom efektívnosti, dostupnosti, 
prijateľnosti a bezpečnosti existujúcich 
technológií a zdrojov energie, pričom sa 
zároveň sústredí na dlhodobejšiu zmenu 
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spôsobu, akým Európa vyrába a spotrebúva 
energiu. Energetický výskum tak bude 
priamo prispievať k úspešnosti politiky EÚ 
a predovšetkým k dosahovaniu súčasných 
a budúcich cieľov EÚ v oblasti energetiky 
a redukcie skleníkových plynov.

spôsobu, akým Európa vyrába a spotrebúva 
energiu.  Energetický výskum tak bude 
priamo prispievať k úspešnosti politiky EÚ 
a predovšetkým k dosahovaniu súčasných 
a budúcich cieľov EÚ v oblasti energetiky 
a redukcie skleníkových plynov, ako aj k 
dostupným cenám energie pre jednotlivcov 
a firmy.

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť, že výskum v oblasti energie prispieva z dlhodobého hľadiska k 
zabezpečeniu dostupných cien energie pre jednotlivcov a firmy.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 350
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' názov 'Prístup' odsek 3

Posilnenie konkurencieschopnosti 
európskeho energetického sektoru je 
vzhľadom na silnú globálnu konkurenciu 
významným cieľom tejto témy. Poskytuje 
európskemu priemyslu možnosť dosiahnuť 
a udržať si svetové prvenstvo v oblasti 
kľúčových energetických technológií. 
Zdrojom životnej sily energetického sektoru 
sú predovšetkým malé a stredné podniky, 
ktoré zohrávajú významnú úlohu 
v energetickom reťazci a budú kľúčom 
k podpore inovácie. Ich značná účasť na 
výskumných a demonštračných činnostiach 
je dôležitá a bude sa aktívne podporovať.

Posilnenie konkurencieschopnosti 
európskeho energetického sektoru je 
vzhľadom na silnú globálnu konkurenciu 
významným cieľom tejto témy. Poskytuje 
európskemu priemyslu možnosť dosiahnuť 
a udržať si svetové prvenstvo v oblasti 
kľúčových energetických technológií. Toto 
vedúce postavenie sa dá zabezpečiť iba 
vysokou úrovňou investícií do výskumu a 
vývoja s cieľom čeliť silnej konkurencii. 
Zdrojom životnej sily energetického sektoru 
sú predovšetkým MSP, ktoré zohrávajú 
významnú úlohu v energetickom reťazci 
a budú kľúčom k podpore inovácie. Ich 
výrazná účasť na výskumných 
a demonštračných činnostiach je dôležitá 
a bude sa aktívne podporovať. 

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť, že vyššie investície do výskumu a vývoja prispievajú k zabezpečeniu 
vedúceho postavenia Európy v prostredí globálnej konkurencie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Claude 
Turmes a Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 351
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ odsek -1 (nový)

Finančné prostriedky v sektore energetiky 
sa musia vyčleniť na základe kritérií, ktoré 
umožňujú, aby sa technológie posúdili 
podľa ich spôsobilosti napomôcť EÚ pri 
plnení cieľov v oblasti energetiky. Tieto 
ciele majú vytvoriť sektor energetiky, ktorý 
je konkurencieschopný, trvalo udržateľný z 
hľadiska životného prostredia a bezpečný. 
Relatívne obmedzené finančné prostriedky 
na výskum a rozvoj sa musia v rámci tejto 
zamerať na technológie, prostredníctvom 
ktorých možno veľmi rýchlo dosiahnuť 
zníženie emisií CO2.

Or. en

Odôvodnenie

Relatívne obmedzené finančné prostriedky na výskum a rozvoj v otázkach nesúvisiacich s 
jadrovou energiou sa musia prednostne použiť na technológie, ktoré sú v rámci kritérií 
vedeckých cieľov pokladané za veľmi významné, ako napr.: znížiť energetickú závislosť EÚ a 
množstva dovážanej energie, odstrániť mnohé problémy bezpečnostnej politiky, smerovať k 
rýchlemu zníženiu emisií CO2 a prispieť k celkovej konkurencieschopnosti EÚ a tvorbe 
pracovných miest v krátkom období.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Claude 
Turmes a Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 352
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ odsek -1 a (nový)

Činnosti sú uvedené v poradí podľa 
dôležitosti.

Or. en

Odôvodnenie

Prioritné musia byť technológie, ktoré majú za následok rýchly prechod na trvalo udržateľné 
a bezpečné odvetvie energetiky v Európe. Dôkladne sa musí zvážiť financovanie v minulosti a 
schopnosť komerčného sektora financovať rozvoj. So zreteľom na tieto otázky sa odporúča 
zoznam uvádzajúci energetické odvetvia podľa dôležitosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Claude 
Turmes a Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 353
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ odsek -1 b (nový)

Stanovia sa jasné a osobitné rozpočtové 
riadky pre energetický výskum pre každú 
príslušnú technológiu.

Or. en

Odôvodnenie

Podobne pri FP4 (1995 – 1998), keď obnoviteľná energia, energetická výkonnosť a fosílna 
energia mali každé svoje vlastné stanovené rozpočty, jednoznačné rozpočtové riadky by sa 
mali prijať v nadchádzajúcom rámcovom programe. Okrem skutočnosti, že sa tým zvýši 
dôvera investorov a zlepší sa plánovanie, napomôže sa tým Európskemu parlamentu a 
verejnosti, aby mali k dispozícii presnejšie kvantitatívne informácie o tom, ako EÚ využíva 
peniaze daňových poplatníkov. Zlepší sa preto transparentnosť a monitorovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Claude 
Turmes a Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 354
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ odsek -1 c (nový)

20% prostriedkov dostupných v rámci tejto 
témy by sa malo použiť na „energetickú 
výkonnosť a úsporu, 60% na „obnoviteľné 
zdroje energie“, 9% na „inteligentné 
energetické siete“, 3% na výskum týkajúci 
sa znalostí pre tvorbu politiky, 4% na 
vodíkové a palivové články a 4% na 
„zachytávanie a skladovanie“ CO2.

Or. en

Odôvodnenie

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 
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The renewable energy research sector has identified approximately € 250 M/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Claude 
Turmes a Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 355
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ bod -1 (nová)

Energetická účinnosť a úspory
Nesmierny potenciál úspor energie 
a zvyšovania energetickej účinnosti sa musí 
využiť prostredníctvom optimalizácie, 
overovania a demonštrácie nových 
koncepcií a technológií pre stavebníctvo, 
služby a priemysel. Zahŕňa to kombináciu 
trvalo udržateľných stratégií a technológií 
zvyšovania energetickej účinnosti, 
využívanie energie z obnoviteľných zdrojov 
a polygeneráciu, ako aj integráciu systémov 
riadenia dopytu vo veľkom rozsahu 
v mestách a obciach. Tieto rozsiahle akcie 
môžu byť podporené inovačným výskumom 
a vývojom konkrétnych komponentov a 
technológií, napr. polygenerácie 
a ekologických stavieb. Kľúčovým cieľom 
je optimalizácia miestneho energetického 
systému a dosiahnutie rovnováhy medzi 
výrazným znížením dopytu po energii 
a finančne najprijateľnejším a trvalo 
udržateľným riešením zásobovania 
energiou vrátane využívania nových palív v 
určených oblastiach.

Or. en

(tento PDN Parlamentu navrhuje presunúť bod 8- v pôvodnom texte Komisie na prvé miesto 
ako bod -1)
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Odôvodnenie

Tento PDN iba mení poradie uvedených činností. Prioritné musia byť technológie, ktoré majú 
za následok rýchly prechod na  trvalo udržateľné a bezpečné odvetvie energetiky v Európe. 
Uchovávanie energie a energetická účinnosť sú najvyššou prioritou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Claude 
Turmes a Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 356
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ bod 1

Integrovaná stratégia výskumu a zavádzania 
vyvinutá Európskou technologickou 
platformou pre vodíkové a palivové články
poskytuje základ pre strategický integrovaný 
program dopravných, stacionárnych 
a prenosných aplikácií, ktorý je zameraný na 
zabezpečenie pevného technologického 
základu pre vybudovanie 
konkurencieschopného priemyslu EÚ 
v oblasti dodávok a zásobovania palivovými 
článkami a vodíkom. Program bude 
pozostávať z týchto prvkov: základný 
a aplikačný výskum a technologický vývoj; 
rozsiahle demonštračné („majákové“) 
projekty potvrdzujúce výskumné výsledky
a poskytujúce spätnú väzbu pre ďalší 
výskum; prierezový a socioekonomický
výskum činností na podchytenie správnych 
transformačných stratégií a na zabezpečenie 
racionálneho základu pre politické 
rozhodnutia a pre rozvoj trhového systému. 
Priemyselný aplikačný výskum, 
demonštrácie a prierezové činnosti 
programu sa budú realizovať predovšetkým 
prostredníctvom spoločnej technologickej 
iniciatívy. Túto strategicky riadenú a cieľovo 
orientovanú akciu bude dopĺňať a úzko s ňou 
spolupracovať základný výskum založený 
na spolupráci a zameraný na dosiahnutie 
prevratných zmien v oblasti kritických 
materiálov, procesov a nových technológií.

Integrovaná stratégia výskumu poskytuje 
základ pre strategický integrovaný program 
stacionárnych a prenosných aplikácií 
založených na obnoviteľných zdrojoch 
energie, ktorý je zameraný na zabezpečenie 
pevného technologického základu pre 
vybudovanie konkurencieschopného 
priemyslu EÚ v oblasti dodávok 
a zásobovania palivovými článkami a 
vodíkom. Program bude pozostávať z týchto 
prvkov:  základný a aplikovaný výskum 
a technologický vývoj; rozsiahle 
demonštračné projekty na overenie
výskumných výsledkov poskytujúce spätnú 
väzbu pre ďalší výskum; multitematický a 
sociálno-ekonomický výskum na podporu 
správnych transformačných stratégií a na 
zabezpečenie racionálneho základu pre 
politické rozhodnutia a pre vývoj trhového 
rámca. Priemyselný aplikovaný výskum, 
demonštračné a multitematické činnosti 
programu sa budú realizovať predovšetkým 
prostredníctvom spoločnej technologickej 
iniciatívy. Túto strategicky riadenú a cieľovo 
orientovanú akciu bude dopĺňať základný 
výskum založený na spolupráci a zameraný 
na dosiahnutie prevratných zmien v oblasti 
kritických materiálov, procesov a nových 
technológií a bude sa s ním koordinovať.

Or. en

(tento PDN Parlamentu navrhuje presunúť bod 1- v pôvodnom texte Komisie za bod 6 
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„Technológie čistého uhlia“)

Odôvodnenie

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Claude 
Turmes a Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 357
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ bod 1 a (nová)

Obnoviteľné zdroje energie

Or. en

Odôvodnenie

Prioritné musia byť technológie, ktoré majú za následok rýchly prechod na  trvalo udržateľné 
a bezpečné odvetvie energetiky v Európe. Dôkladne sa musí zvážiť financovanie v minulosti a 
schopnosť komerčného sektora financovať rozvoj. Obnoviteľné zdroje energie je určite 
potrebné v nasledujúcich rokoch dynamicky rozvíjať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Norbert Glante

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 358
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ bod 2

Vývoj a demonštrácia integrovaných Vývoj a demonštrácia integrovaných 
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technológií na výrobu elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov, vhodných pre 
rozličné regionálne podmienky, na účely 
zabezpečenia prostriedkov na výrazné 
zvýšenie podielu výroby obnoviteľnej
elektrickej energie v EÚ. Výskum má zvýšiť 
celkovú účinnosť konverzie, výrazne znížiť 
náklady na výrobu elektrickej energie, 
zväčšiť spoľahlivosť spracovania a ďalej 
zredukovať účinky na životné prostredie. 
Dôraz sa bude klásť na fotovoltaické 
materiály, vietor a na biohmotu (vrátane
biologicky odbúrateľných frakcií odpadu). 
Okrem toho sa bude výskum zameriavať na 
realizáciu plného potenciálu ďalších zdrojov 
obnoviteľnej energie: geotermálnych, 
termálno-solárnych, energetických zdrojov 
oceánov a malých vodných elektrární.

technológií na výrobu elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov vhodných pre 
rozličné regionálne podmienky, na účely 
zabezpečenia prostriedkov na výrazné 
zvýšenie podielu výroby elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov v EÚ. Výskum by 
mal zvýšiť celkovú účinnosť konverzie, 
výrazne znížiť náklady na výrobu elektrickej 
energie, zvýšiť spoľahlivosť procesov a 
naďalej znižovať vplyv na životné prostredie. 
Dôraz sa bude klásť na fotovoltaiku, vietor 
a biomasu (vrátane biologicky 
odbúrateľných frakcií odpadu). Okrem toho 
sa bude výskum zameriavať na využitie
plného potenciálu ďalších obnoviteľných
zdrojov energie: geotermálnych, termálnych 
solárnych, morských a vodných.

Or. de

Odôvodnenie

Voda vo veľkom, ako aj v malom rozsahu, je jedným z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré 
budú musieť mať oveľa väčší podiel na výrobe elektrickej energie v nadchádzajúcich rokoch. 
Výskumné činnosti potrebné v oblasti vodnej energetiky sa zameriavajú predovšetkým na 
zvyšovanie účinnosti elektrární, zvyšovanie využívania existujúceho potenciálu a na trvalú 
udržateľnosť, pričom sa to týka tak veľkých, ako aj malých vodných elektrární. Obmedziť 
podporu výskumu iba na malé vodné elektrárne preto nie je účelné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Claude 
Turmes a Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 359
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ bod 3

Vývoj a demonštrácia zdokonalených 
transformačných technológií pre trvalo 
udržateľnú výrobu a zásobovacie reťazce 
pevnými, kvapalnými a plynnými palivami 
z biohmoty (vrátane biologicky 
odbúrateľných frakcií odpadu), 
predovšetkým biologických palív pre 
dopravu. Dôraz sa má klásť na nové typy 
biologických palív, ako aj na nové spôsoby 
výroby a distribúcie existujúcich 
biologických palív, vrátane integrovanej 

Vývoj a demonštrácia zdokonalených 
konverzných technológií pre trvalo 
udržateľnú výrobu a reťazce zásobovania
pevnými, kvapalnými a plynnými palivami z 
biomasy (vrátane biologicky odbúrateľných 
zložiek odpadu), predovšetkým biologických 
palív pre dopravu. Výskum sa bude 
uskutočňovať v oblasti nových typov 
biopalív, ktoré vyhoveli dôkladnej analýze, 
najmä na základe dôsledného zváženia 
rovnováhy využívania energie, klímy, 
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výroby energie a iných výrobkov s pridanou 
hodnotou prostredníctvom biorafinérií. 
Výskum zameraný na zabezpečenie zdroja
prínosu pre užívateľov uhlíka bude 
orientovaný na zvyšovanie energetickej 
účinnosti, na rozširovanie technologickej 
integrácie a na využívanie východzích
produktov. Riešiť sa budú aj otázky 
súvisiace s logistikou východiskových 
produktov, s pre-normatívnym výskumom 
a so štandardizáciou na účely bezpečného 
a spoľahlivého využívania v doprave 
a v stacionárnych aplikáciách. Bude sa 
podporovať využívanie potenciálu výroby 
obnoviteľného vodíka, biohmoty, 
obnoviteľnej elektrickej energie a procesov
založených na slnečnej energii

sociálneho a životného prostredia a pôdy, 
ako aj v oblasti nových spôsobov výroby 
a distribúcie existujúcich biopalív vrátane 
integrovanej výroby energie a iných 
výrobkov s pridanou hodnotou 
prostredníctvom biorafinérií. Výskum 
zameraný na zlepšenie pôsobenia uhlíka pri 
výrobe energie bude orientovaný na 
zvyšovanie energetickej účinnosti, na 
rozširovanie technologickej integrácie a na 
využívanie surovín. Riešiť sa budú aj otázky 
súvisiace s logistikou surovín, pre-
normatívnym výskumom a normalizáciou na 
účely bezpečného a spoľahlivého využívania 
v doprave a v stacionárnych aplikáciách. 
Bude sa podporovať využívanie potenciálu 
výroby obnoviteľného vodíka, biomasy, 
elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a 
procesov založených na slnečnej energii.

Or. en

Odôvodnenie

Siedmy RP sa musí zamerať na činnosti v oblasti výskumu a vývoja týkajúce sa kvapalných 
biopalív, ktoré môžu vyhovieť dôkladnej analýze, najmä pokiaľ ide o skleníkové plyny a iné 
sociálne a environmentálne hľadiská.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Claude 
Turmes a Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 360
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ bod 5

Zachytávanie a skladovanie CO2 a čisté 
transformačné technológie na výrobu 
elektrickej energie s takmer nulovými 
emisiami

Technológie zachytávania a skladovania
CO2

V nasledujúcich desaťročiach budú fosílne 
palivá nevyhnutne aj naďalej predstavovať 
výrazný podiel na dodávaných energiách. 
Na to, aby sa táto skutočnosť zladila so 
životným prostredím, predovšetkým 
vzhľadom na klimatické zmeny, je potrebné 
dosiahnuť výrazné zoslabenie nežiadúcich 
environmentálnych účinkov fosílnych palív 
so zameraním na vysoko účinnú výrobu 

V nasledujúcich desaťročiach budú fosílne 
palivá nevyhnutne aj naďalej predstavovať 
výrazný podiel na dodávaných energiách. 
Vývoj a demonštrácia účinných a 
spoľahlivých technológií zachytávania a 
skladovania CO2 sa musí najskôr dôkladne 
porozumieť. Výskum technológií 
zachytávania a skladovania CO2 sa zameria 
na rozvoj sociálnych, hospodárskych, 
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elektrickej energie s takmer nulovými 
emisiami. Vývoj a demonštrácia efektívnych
a spoľahlivých technológií zachytávania 
a skladovania CO2 má obrovský význam, 
pričom sa zameriava na zníženie nákladov 
na zachytávanie a skladovanie CO2 na 
menej ako 20 eur za tonu, s mieru 
zachytávania vyššou ako 90 %, ako aj na 
zabezpečenie dlhodobej stability, 
bezpečnosti a spoľahlivosti skladovania 
CO2.

právnych a environmentálnych kritérií, 
ktoré má spĺňať technológia, vrátane 
záruk, aby bolo skladovanie trvalé počas 
jeho životnosti. Na projekty zachytávania 
a skladovania CO2 sa bude vzťahovať 
nezávislé vedecké hodnotenie a 
monitorovanie každej konkrétnej lokality, 
ktorých výsledky sa plne sprístupnia 
verejnosti.

Or. en

(tento PDN Parlamentu navrhuje presunúť bod 5 v pôvodnom texte Komisie za bod 7 
„Technológie čistého uhlia“)

Odôvodnenie

Je nanajvýš dôležité, aby sme v prvom rade podrobne rozumeli procesom, ktoré umožňujú 
bezpečne skladovať CO2, ešte pred tým, ako sa použijú peniaze na navrhovanie technológie 
zachytávania CO2. Z výskumného fondu pre uhlie a oceľ sa tiež financuje výskum sekvestrácie 
CO2. Napríklad v roku 2003 sa z tohto fondu financoval projekt Posudzovanie možností 
zachytávania a geologickej sekvestrácie CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, 
Umberto Pirilli a Vincenzo Lavarra

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 361
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ bod 6

Uhlím poháňané elektrárne zostávajú 
základom výroby elektrickej energie na 
celom svete, ale majú výrazný potenciál 
ďalšieho zvyšovania účinnosti a redukcie 
emisií, predovšetkým pokiaľ ide o CO2. V 
snahe zachovať konkurencieschopnosť 
a prispieť k zvládaniu emisií CO2 sa bude 
podporovať vývoj a demonštrácia 
technológií transformácie čistého uhlia, čím
sa za rozličných prevádzkových podmienok 
výrazne zvýši účinnosť a spoľahlivosť 
elektrární, minimalizujú sa emisie 
znečisťujúcich látok a znížia sa celkové 
náklady. Vzhľadom na výrobu elektrickej 
energie s nulovými emisiami v budúcnosti 
by tieto činnosti mali zabezpečiť prípravu na 

Uhoľné elektrárne zostávajú základom 
výroby elektrickej energie na celom svete, 
ale majú výrazný potenciál ďalšieho 
zvyšovania účinnosti a redukcie emisií, 
predovšetkým pokiaľ ide o CO2. V snahe 
zachovať konkurencieschopnosť a prispieť 
k zachovaniu zdrojov a zvládaniu emisií 
CO2 sa bude podporovať vývoj a 
demonštrácia technológií konverzie čistého 
uhlia. Tým sa výrazne zvýši účinnosť 
a spoľahlivosť elektrární, znížia sa emisie 
znečisťujúcich látok vrátane jemných častíc, 
stopových prvkov, ortuti a organických 
zlúčenín, a celkové náklady za rozličných 
prevádzkových podmienok. Vzhľadom na 
výrobu elektrickej energie s nulovými 
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vývoj technológií zachytávania 
a skladovania CO2, mali by ich dopĺňať 
a mali by byť s nimi prepojené.

emisiami v budúcnosti by tieto činnosti mali 
zabezpečiť prípravu na vývoj technológií 
zachytávania a skladovania CO2, mali by ich 
dopĺňať a mali by byť s nimi prepojené.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zaoberať sa všetkými zlepšeniami, ktoré možno urobiť na existujúcich a/alebo 
budúcich uhoľných elektrárňach. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy si kladú za cieľ rozšíriť 
rozsah výskumu EÚ nielen na zvyšovanie účinnosti, ale aj na nulové emisie (napr. jemné 
častice, stopové prvky, ortuť a organické zloženiny).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, 
Umberto Pirilli a Vincenzo Lavarra

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 362
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ bod 7

Na uľahčenie prechodu na trvalo 
udržateľnejší energetický systém je potrebné 
rozsiahle úsilie výskumu a vývoja zamerané 
na zvyšovanie účinnosti, flexibility, 
bezpečnosti a spoľahlivosti európskych 
elektrických a plynárenských systémov 
a sietí. V oblasti elektrických sietí bude 
cieľom transformácia súčasných sietí 
elektrického vedenia na pružné 
a interaktívne (zákazníci/prevádzkovatelia) 
servisné siete a odstraňovanie prekážok 
veľkoplošnému zavádzaniu a efektívnej
integrácii obnoviteľných zdrojov energie 
a distribuovanej výrobe (napr. palivové 
články, mikroturbíny, recipročné motory), 
čo bude vyžadovať vývoj a demonštráciu 
kľúčových aktivačných technológií (napr. 
moderných riešení informačných 
a komunikačných technológií, skladovacích 
technológií pre obnoviteľné zdroje energie, 
výkonovej elektroniky a zariadení HTS). 
V oblasti plynárenských sietí je cieľom 
demonštrovať inteligentnejšie a účinnejšie 
procesy a systémy prepravy a distribúcie 
plynu, vrátane efektívnej integrácie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na uľahčenie prechodu na trvalo 
udržateľnejší energetický systém je potrebné 
rozsiahle úsilie výskumu a vývoja zamerané 
na zvyšovanie účinnosti, flexibility, 
bezpečnosti a spoľahlivosti európskych 
elektrických a plynárenských systémov 
a sietí. V oblasti elektrických sietí bude 
cieľom transformácia súčasných sietí 
elektrického vedenia na pružné 
a interaktívne (zákazníci/prevádzkovatelia) 
servisné siete a odstraňovanie prekážok 
veľkoplošného zavádzania a účinnej 
integrácie obnoviteľných zdrojov energie a 
distribuovanej výroby (napr. palivové 
články, mikroturbíny, recipročné motory) 
a zvyšovanie kvality zásobovania (pokiaľ 
ide o kvalitu napätia a dodávanú energiu), 
čo si bude vyžadovať vývoj a demonštráciu 
kľúčových aktivačných technológií (napr. 
inovačných riešení IKT, skladovacích 
technológií pre obnoviteľné zdroje energie, 
elektronických systémov merania 
a regulácie, výkonovej elektroniky 
a zariadení HTS, kontrolných systémov IKT 
pre aktívne riadenie sietí, efektívneho 
riadenia pracovnej sily, atď.). V oblasti 
plynárenských sietí je cieľom demonštrovať 
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inteligentnejšie a účinnejšie procesy a 
systémy prepravy a distribúcie plynu vrátane 
efektívnej integrácie obnoviteľných zdrojov 
energie.

Výskum a integrácia medzi elektrickými 
a plynárenskými sieťami (napr. 
integrované kontrolné centrá, 
multimeranie, zdieľaná pracovná sila) 
budú pre obe odvetvia sledovať cieľ 
účinnosti.

Or. en

Odôvodnenie

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organisational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, 
Umberto Pirilli a Vincenzo Lavarra

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 363
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ bod 7

Na uľahčenie prechodu na trvalo 
udržateľnejší energetický systém je 
potrebné rozsiahle úsilie výskumu a vývoja
zamerané na zvyšovanie účinnosti, 
flexibility, bezpečnosti a spoľahlivosti 
európskych elektrických a plynárenských 
systémov a sietí. V oblasti elektrických sietí
bude cieľom transformácia súčasných sietí 
elektrického vedenia na pružné
a interaktívne (zákazníci/prevádzkovatelia) 
servisné siete a odstraňovanie prekážok 
veľkoplošnému zavádzaniu a efektívnej 
integrácii obnoviteľných zdrojov energie 
a distribuovanej výrobe (napr. palivové 
články, mikroturbíny, recipročné motory), 

Zvyšovanie účinnosti, bezpečnosti 
a spoľahlivosti európskych elektrických a 
plynárenských systémov a sietí, 
napr. transformáciou súčasných elektrických 
sietí na interaktívne 
(zákazníci/prevádzkovatelia) servisné siete 
a rozvojom inteligentných systémov 
merania riadených na diaľku. (AMM -
Automated Metering Management). 
Podpora inteligentných a interaktívnych 
komunikačných kanálov so zákazníkmi má 
kľúčový význam pri presadzovaní 
efektívneho riadenia styku so zákazníkom. 
Musia sa odstrániť prekážky 
veľkoplošného zavádzania a účinnej 
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čo bude vyžadovať vývoj a demonštráciu 
kľúčových aktivačných technológií (napr. 
moderných riešení informačných 
a komunikačných technológií, skladovacích 
technológií pre obnoviteľné zdroje energie, 
výkonovej elektroniky a zariadení HTS). 
V oblasti plynárenských sietí je cieľom
demonštrovať inteligentnejšie a účinnejšie 
procesy a systémy prepravy a distribúcie 
plynu, vrátane efektívnej integrácie 
obnoviteľných zdrojov energie.

integrácie distribuovaných a obnoviteľných 
zdrojov energie.

Or. en

Odôvodnenie

Plošné používanie inteligentných systémov merania riadených na diaľku má kľúčový význam 
pre dosiahnutie cieľa EÚ zvyšovať účinnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť európskej 
energetickej siete. AMM sú nevyhnutné na poskytnutie rôznych cien pre zákazníkov 
a následne umožňujú vyrovnať sa so špičkovým dopytom a zvyšujú bezpečnosť systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz, Claude 
Turmes a Rebecca Harms

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 364
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ bod 9

Rozvoj nástrojov, metód a modelov na 
hodnotenie najdôležitejších hospodárskych 
a sociálnych otázok súvisiacimi 
s energetickými technológiami. Medzi tieto 
činnosti bude patriť budovanie databáz 
a scenárov pre rozšírenú EÚ a hodnotenie 
vplyvu energetickej politiky a politík 
súvisiacich s energetikou na zabezpečovanie 
zásobovania, životné prostredie, spoločnosť 
a na konkurencieschopnosť energetického 
priemyslu. Mimoriadny význam má vplyv 
technologického pokroku na politiku EÚ.

Rozvoj nástrojov, metód a modelov na 
hodnotenie najdôležitejších hospodárskych, 
environmentálnych, zdravotných 
a sociálnych otázok súvisiacich s 
energetickými technológiami. Medzi tieto 
činnosti bude patriť budovanie databáz a 
scenárov pre rozšírenú EÚ, najmä 
s ohľadom na schválený cieľ EÚ týkajúci 
sa maximálneho zvýšenia priemernej 
globálnej teploty o 2°C v porovnaní 
s predindustriálnymi hodnotami, ako aj 
s ohľadom na snahu stať sa energeticky 
najúčinnejším hospodárstvom do roku 
2020, a hodnotenie vplyvu energetickej 
politiky a politík súvisiacich s energetikou 
na bezpečnosť dodávok, životné prostredie, 
spoločnosť a na konkurencieschopnosť 
energetického priemyslu. Mimoriadny 
význam má vplyv technického pokroku na 
politiky Spoločenstva.
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Or. en

(tento PDN Parlamentu navrhuje presunúť bod 9- v pôvodnom texte Komisie za bod 5 
„Technológie zachytávania a skladovania CO2 na výrobu elektrickej energie s nulovými 

emisiami“)

Odôvodnenie

Public money for clean coal will come from the Research Fund for Coal and Steel, which has 
a separate budget line not covered by the FP7.

At the time that FP6 started, the Treaty constituting the European Coal and Steel Community 
expired, leaving behind assets of € 1.6 billion. The Commission manages the interest from this 
reserve to provide annual funding equivalent to approximately € 16 million to coal-related 
research through the Research Fund for Coal and Steel. These resources are sufficient to 
cover any EU co-funding if it were considered necessary.

In addition, some clarifications have been added to the original proposal on "knowledge for 
energy polciy making".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, 
Pilar del Castillo Vera a Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 365
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ bod 9 a (nová)

Znižovanie CO2  vo výrobných 
priemyselných odvetviach
Povzbudiť výskumné činnosti v sektoroch 
zahrnutých do Systému obchodovania s 
emisiami (SOE). Hoci SOE úspešne 
poskytuje EÚ vedúce postavenie vo 
svetovom úsilí o zníženie emisií CO2, 
oslabuje zároveň istým spôsobom 
priemyselnú konkurencieschopnosť EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 819 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Matthias Groote

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 366
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ bod 9 b (nová)

Nové povolania v odvetví obnoviteľných 
zdrojov energie
Sú nevyhnutné opatrenia na vytvorenie 
nových povolaní vrátane odbornej 
inštalácie a údržby energetických zariadení 
v odvetví obnoviteľných zdrojov energie. 
Zahŕňa to zavedenie školiacich kurzov 
a dodatočných školiacich opatrení na 
úrovni odborného a vysokoškolského 
vzdelávanie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 820 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Romana Jordan Cizelj

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 367
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Energetika' nadpis ‘Činnosti’ bod 9 c (nová)

Energetické systémy a zariadenia založené 
na osobitných vlastnostiach tuhých a 
kvapalných látok
Vývoj energetických systémov a zariadení 
založených na použití špeciálnych tuhých a 
kvapalných látok, ako sú magnetokalorické 
tuhé látky, barokalorické tuhé látky, tuhé 
polyvinylové látky, supravodivé tuhé látky, 
nanočasticové kvapalné a tuhé látky, tuhé 
látky „s pamäťou“ a tuhé a kvapalné látky 
s fázovou zmenou.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 821 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 368
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' názov

6. Životné prostredie (vrátane klimatických 
zmien)

6. Životné prostredie (vrátane zmeny klímy a 
prírodných nebezpečenstiev)

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa v rámci témy 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 predkladá David Hammerstein Mintz v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 369
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' názov ' Cieľ'

Podporovať trvalo udržateľné riadenie 
prírodného prostredia a životného prostredia 
ľudí a jeho zdrojov prostredníctvom 
rozširovania našich vedomostí o interakciách 
medzi biosférou, ekosystémami a ľudskou 
činnosťou, ako aj prostredníctvom rozvoja 
nových technológií, nástrojov a služieb s 
cieľom riešiť globálne otázky životného 
prostredia integrovaným spôsobom. Dôraz 
sa bude klásť na predpoveď klimatických 
zmien, ako aj zmien systémov životného 
prostredia, zeme a oceánu, na nástroje a 
technológie určené na monitorovanie, 
prevenciu a zmierňovanie zaťažovania a 
rizík životného prostredia vrátane zdravia, 
ako aj na uchovávania prirodzeného a 
človekom vytvoreného prostredia.

Trvalo udržateľné riadenie životného 
prostredia a hospodárenie s jeho zdrojmi
prostredníctvom rozširovania našich 
vedomostí o interakciách medzi biosférou, 
ekosystémami a ľudskou činnosťou, 
vedomostí o biodiverzite a jej trvalo 
udržateľnom využívaní, ako aj 
prostredníctvom rozvoja nových technológií, 
nástrojov a služieb s cieľom riešiť globálne 
otázky životného prostredia integrovaným 
spôsobom. Dôraz sa bude klásť na 
predpovedanie zmeny klímy, ako aj zmien 
ekologických, zemských a morských 
systémov, na nástroje a technológie určené 
na sledovanie, prevenciu a zmierňovanie 
environmentálnych tlakov a rizík vrátane 
zdravotných, ako aj na zachovanie
prirodzeného prostredia a prostredia
vytvoreného človekom.

Or. en

Odôvodnenie

Význam biodiverzity (tak pozemnej, ako aj námornej) a jej zachovávanie je čoraz zrejmejšie v 
meniacom sa životnom prostredí (veľký nárast v prostredí vytvorenom človekom, klimatické 
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zmeny, využívanie nových pozemkov, mestský rozvoj atď.). Rozširovanie vedomostí v tejto 
oblasti umožní zlepšenie nášho chápania rozličných ekosystémov a ich vzájomného 
pôsobenia, a teda umožní získať jasnejšiu predstavu o zmenách súvisiacich s globálnymi 
zmenami s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj slúžiaci občanom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 370
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' ' Prístup' odsek 3 a 

(nový)

Vzdelávanie o životnom prostredí s cieľom 
rozšíriť poznatky o trvalo udržateľnom 
rozvoji v celej Európskej únii.

Or. en

Odôvodnenie

Vzdelávanie o životnom prostredí a o potrebe trvalo udržateľného rozvoja je nevyhnutné pre 
budúcnosť obyvateľov Európy a na zachovanie ekosystémov. Umožní tiež občanom uvedomiť 
si environmentálne riziká a byť lepšie pripravený zvládať ich, najmä pomocou príslušných 
politických opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 371
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' nadpis ‘Činnosti’ bod 1 

odrážka 1 

Integrovaný výskum fungovania systémov 
podnebia a Zeme je potrebný na to, aby bolo 
možné pozorovať a analyzovať, ako sa tieto 
systémy vyvíjajú a predpovedať ich budúci
vývoj. Umožní sa tým vypracovanie 
účinných adaptačných a migračných
opatrení súvisiacich s klimatickými zmenami 
a ich účinkami. Od globálnej úrovne po 
subregionálnu úroveň sa budú vyvíjať 
moderné modely klimatických zmien, ktoré
sa budú používať pri hodnotení zmien, 
potenciálnych účinkov a kritických limitov. 
Budú sa študovať zmeny zloženia atmosféry 
a vodného cyklu a vypracujú sa koncepcie 
založené na rizikách, ktoré budú 

Integrovaný výskum fungovania systémov 
klímy a Zeme je potrebný na to, aby bolo 
možné pozorovať a analyzovať, ako sa tieto 
systémy vyvíjajú, a predpovedať ich vývoj 
v budúcnosti. Umožní sa tým vypracovanie 
účinných adaptačných a zmierňovacích
opatrení súvisiacich so zmenou klímy a jej 
dosahom. Budú sa vyvíjať a overovať
moderné modely zmeny klímy od globálneho 
až po lokálny rozsah. Tieto modely sa budú 
uplatňovať pri hodnotení zmien, 
potenciálneho dosahu a kritických hodnôt.
Budú sa študovať zmeny zloženia atmosféry 
a vodného cyklu a vypracujú sa koncepcie 
založené na rizikách, ktoré budú 
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zohľadňovať zmeny v modeloch sucha, 
búrok a povodní. Budú sa skúmať tlaky na 
kvalitu životného prostredia a na podnebie
spôsobené znečistením vzduchu, vody 
a pôdy, ako aj vzájomné pôsobenie 
atmosféry, ozónovej vrstvy v stratosfére, 
povrchu súše, ľadu a oceánov. Pozornosť sa 
bude venovať aj mechanizmom spätnej 
väzby, náhlym zmenám (napr. cirkulácii 
v oceánoch) a účinkom biologickej diverzity 
a ekosystémov.

zohľadňovať zmeny vo výskyte sucha, búrok 
a povodní. Budú sa skúmať tlaky na kvalitu 
životného prostredia a na klímu spôsobené 
znečistením vzduchu, vody a pôdy, ako aj 
vzájomné pôsobenie atmosféry, ozónovej 
vrstvy stratosféry, súše, ľadu a oceánov. 
Pozornosť sa bude venovať aj 
mechanizmom spätnej väzby, náhlym 
zmenám (napríklad morského prúdenia) a 
vplyvom na biodiverzitu a ekosystémy, ako 
aj vplyvom na osobitne citlivé oblasti, ako 
napr. pobrežné a horské regióny.

Or. de

Odôvodnenie

Spolu s oblasťami okolo Stredozemného mora sú pobrežné a horské regióny oblasťami, kde 
bude možné pocítiť najväčší vplyv klimatických zmien a najmä prírodných katastrof, a ktoré 
zároveň na takéto udalosti reagujú najcitlivejšie. Horské regióny pokrývajú rozsiahle oblasti 
EÚ a sú už teraz vystavené intenzívnejším zmenám klímy ako okolité oblasti s nižšou 
nadmorskou výškou.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 372
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' nadpis ‘Činnosti’ bod 1 

odrážka 2

Je potrebný multidisciplinárny výskum 
vzájomného pôsobenia environmentálnych 
rizikových faktorov a zdravia ľudí, aby sa 
podporil Environmentálny a zdravotný
akčný plán a integrácia problémov zdravia 
verejnosti a charakteristiky chorôb 
súvisiacich s novými environmentálnymi 
rizikami. Výskum sa bude zameriavať na 
viaceré účinky prostredníctvom rozličných 
spôsobov vystavenia účinkom, na zisťovanie 
zdrojov znečistenia a na nové a vznikajúce 
environmentálne stresory (napr. vzduch v 
uzavretých priestoroch a na otvorených 
priestranstvách, elektromagnetické polia, 
hluk a vystavenie účinkom toxických látok) a 
na ich potenciálne účinky na zdravie. Ďalej 
sa výskum sústredí na integrované výskumné 

Je potrebný multidisciplinárny výskum 
vzájomného pôsobenia environmentálnych 
rizikových faktorov a zdravia ľudí, aby sa 
podporil akčný plán pre životné prostredie 
a zdravie a integrácia problémov verejného
zdravia a kategorizácia chorôb súvisiacich 
s novými environmentálnymi rizikami. 
Výskum sa bude zameriavať na viaceré typy 
ohrozenia prostredníctvom rozličných 
spôsobov ohrozenia, na zisťovanie zdrojov 
znečistenia a na nové alebo vznikajúce 
environmentálne záťažové faktory (napr. 
vzduch v uzavretých priestoroch a na 
otvorených priestranstvách, 
elektromagnetické polia, hluk a ohrozenie 
toxickými látkami) a na ich potenciálne 
účinky na zdravie, na analýzy syndrómov 
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činnosti biologického monitorovania ľudí 
vzhľadom na vedecké aspekty, metodiky a 
nástroje, aby sa dosiahol koordinovaný a 
koherentný prístup. Bude zahŕňať európske 
skupinové štúdie, pričom sa bude venovať 
pozornosť zraniteľným skupinám populácie, 
metódam a nástrojom lepšej charakterizácie 
rizík a hodnoteniu a porovnávaniu rizík a 
účinkov na zdravie. Výsledkom výskumu 
budú biomarkery a modelové nástroje 
zohľadňujúce kombinované účinky, zmeny 
citlivosti a mieru neurčitosti. Ďalej sa 
vypracujú metódy a nástroje na podporu 
rozhodnutí (ukazovatele, analýzy nákladov a 
ziskov, multi-kritériové analýzy, hodnotenia 
účinkov na zdravie, zaťaženie chorobami a 
analýza trvalej udržateľnosti) na účely 
analýzy, manažmentu rizík a informovania o 
rizikách a na účely vývoja stratégií a 
analýzy.

a chronického ohrozenia, vzájomné 
pôsobenie toxických látok a ich zmesí, 
analýzy genetického polymorfizmu a na 
imunologické testy vrátane testov 
transformácie a aktivácie lymfocytov. Ďalej
sa výskum sústredí na integrovanie
výskumných činností biologického 
monitorovania ľudí, pokiaľ ide o vedecké 
aspekty, metodiky a nástroje, aby sa 
dosiahol koordinovaný a ucelený prístup. 
Bude zahŕňať európske skupinové štúdie, 
pričom sa bude venovať pozornosť 
zraniteľným skupinám populácie, metódam 
a nástrojom lepšej charakterizácie rizík a 
hodnoteniu a porovnávaniu rizík a vplyvov
na zdravie. Výsledkom výskumu budú 
biomarkery a modelové nástroje 
zohľadňujúce kombinované ohrozenie, 
zmeny citlivosti a neistoty. Ďalej sa 
vypracujú metódy a nástroje na podporu 
rozhodnutí (ukazovatele, analýzy nákladov a 
výnosov, multikritériové analýzy, hodnotenia 
účinkov na zdravie, zaťaženie chorobami a 
analýza trvalej udržateľnosti) na účely 
analýzy, riadenia a komunikácie rizík a na 
účely vývoja a analýzy stratégií.

Or. en

Odôvodnenie

Environmentálne lekárstvo sa od pracovného lekárstva líši tým, že vystavenie dávkam 
toxických látok môže byť nízke, ale trvalé; táto oblasť si preto vyžaduje vlastné analytické 
nástroje. Analýza obsahuje tri časti, ktoré umožňujú zohľadniť rozličné genetické profily 
jednotlivcov, na základe ktorých sú niektorí citlivejší voči určitým toxickým látkam než 
ostatní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 373
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' nadpis ‘Činnosti’ bod 1 

odrážka 2

Je potrebný multidisciplinárny výskum 
vzájomného pôsobenia environmentálnych 
rizikových faktorov a zdravia ľudí, aby sa 
podporil Environmentálny a zdravotný akčný 

Je potrebný multidisciplinárny výskum 
vzájomného pôsobenia environmentálnych 
rizikových faktorov a zdravia ľudí, aby sa 
podporil akčný plán pre životné prostredie 
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plán a integrácia problémov zdravia 
verejnosti a charakteristiky chorôb
súvisiacich s novými environmentálnymi 
rizikami. Výskum sa bude zameriavať na 
viaceré účinky prostredníctvom rozličných 
spôsobov vystavenia účinkom, na zisťovanie 
zdrojov znečistenia a na nové a vznikajúce 
environmentálne stresory (napr. vzduch v 
uzavretých priestoroch a na otvorených 
priestranstvách, elektromagnetické polia, 
hluk a vystavenie účinkom toxických látok) a 
na ich potenciálne účinky na zdravie. Ďalej 
sa výskum sústredí na integrované výskumné 
činnosti biologického monitorovania ľudí 
vzhľadom na vedecké aspekty, metodiky a 
nástroje, aby sa dosiahol koordinovaný a 
koherentný prístup. Bude zahŕňať európske 
skupinové štúdie, pričom sa bude venovať 
pozornosť zraniteľným skupinám populácie, 
metódam a nástrojom lepšej charakterizácie 
rizík a hodnoteniu a porovnávaniu rizík a 
účinkov na zdravie. Výsledkom výskumu 
budú biomarkery a modelové nástroje 
zohľadňujúce kombinované účinky, zmeny 
citlivosti a mieru neurčitosti. Ďalej sa 
vypracujú metódy a nástroje na podporu 
rozhodnutí (ukazovatele, analýzy nákladov a 
ziskov, multi-kritériové analýzy, hodnotenia 
účinkov na zdravie, zaťaženie chorobami a 
analýza trvalej udržateľnosti) na účely 
analýzy, manažmentu rizík a informovania o 
rizikách a na účely vývoja stratégií a 
analýzy.

a zdravie a integrácia problémov verejného
zdravia a kategorizácia chorôb súvisiacich 
s novými environmentálnymi rizikami. 
Výskum sa bude zameriavať na viaceré typy 
ohrozenia prostredníctvom rozličných 
spôsobov ohrozenia, na zisťovanie zdrojov 
znečistenia a na nové alebo vznikajúce 
environmentálne záťažové faktory (napr.
škodlivé plyny, jemné a veľmi jemné častice 
prírodného i umelého pôvodu, vzduch v 
uzavretých priestoroch a na otvorených 
priestranstvách, elektromagnetické polia, 
hluk a ohrozenie toxickými látkami) a na ich 
potenciálne účinky na zdravie. Ďalej sa 
výskum sústredí na vývoj nových 
a vylepšených metód zisťovania zdrojov 
a ich synergických účinkov a na
integrovanie výskumných činností
biologického monitorovania ľudí, pokiaľ ide 
o vedecké aspekty, metodiky a nástroje, aby 
sa dosiahol koordinovaný a ucelený prístup.
Bude zahŕňať európske skupinové štúdie, 

pričom sa bude venovať pozornosť 
zraniteľným skupinám populácie, metódam 
a nástrojom lepšej charakterizácie rizík a 
hodnoteniu a porovnávaniu rizík a vplyvov
na zdravie. Výsledkom výskumu budú 
biomarkery a modelové nástroje 
zohľadňujúce kombinované ohrozenie, 
zmeny citlivosti a neistoty. Ďalej sa 
vypracujú metódy a nástroje na podporu 
rozhodnutí (ukazovatele, analýzy nákladov a 
výnosov, multikritériové analýzy, hodnotenia 
účinkov na zdravie, zaťaženie chorobami a 
analýza trvalej udržateľnosti) na účely 
analýzy, riadenia a komunikácie rizík a na 
účely vývoja a analýzy stratégií.

Or. en

Odôvodnenie

Vplyvu a synergickému pôsobeniu škodlivých plynov a častíc na zdravie a na vznik 
najzávažnejších ochorení modernej civilizácie sa venovalo málo výskumného úsilia, 
v neposlednom rade pre neprimerané diagnostické metódy.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 857 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Laperrouze Nicole Fontaine,
Catherine Trautmann a Vincent Peillon

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 374
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' nadpis ‘Činnosti’ bod 1 

odrážka 2

Je potrebný multidisciplinárny výskum 
vzájomného pôsobenia environmentálnych 
rizikových faktorov a zdravia ľudí, aby sa 
podporil Environmentálny a zdravotný akčný 
plán a integrácia problémov zdravia 
verejnosti a charakteristiky chorôb
súvisiacich s novými environmentálnymi 
rizikami. Výskum sa bude zameriavať na 
viaceré účinky prostredníctvom rozličných 
spôsobov vystavenia účinkom, na zisťovanie 
zdrojov znečistenia a na nové a vznikajúce 
environmentálne stresory (napr. vzduch v 
uzavretých priestoroch a na otvorených 
priestranstvách, elektromagnetické polia, 
hluk a vystavenie účinkom toxických látok) a 
na ich potenciálne účinky na zdravie. Ďalej 
sa výskum sústredí na integrované výskumné 
činnosti biologického monitorovania ľudí 
vzhľadom na vedecké aspekty, metodiky a 
nástroje, aby sa dosiahol koordinovaný a 
koherentný prístup. Bude zahŕňať európske 
skupinové štúdie, pričom sa bude venovať 
pozornosť zraniteľným skupinám populácie, 
metódam a nástrojom lepšej charakterizácie 
rizík a hodnoteniu a porovnávaniu rizík a 
účinkov na zdravie. Výsledkom výskumu 
budú biomarkery a modelové nástroje 
zohľadňujúce kombinované účinky, zmeny 
citlivosti a mieru neurčitosti. Ďalej sa 
vypracujú metódy a nástroje na podporu 
rozhodnutí (ukazovatele, analýzy nákladov a 
ziskov, multi-kritériové analýzy, hodnotenia 
účinkov na zdravie, zaťaženie chorobami a 
analýza trvalej udržateľnosti) na účely 
analýzy, manažmentu rizík a informovania o 
rizikách a na účely vývoja stratégií a 
analýzy.

Je potrebný multidisciplinárny výskum 
vzájomného pôsobenia environmentálnych 
rizikových faktorov a zdravia ľudí, aby sa 
podporil akčný plán pre životné prostredie 
a zdravie a integrácia problémov verejného
zdravia a kategorizácia chorôb súvisiacich 
s novými environmentálnymi rizikami. 
Výskum sa bude zameriavať na dôsledky 
globálnych zmien (zmeny klímy, využívanie 
pôdy, globalizácia), viaceré typy ohrozenia
prostredníctvom rozličných spôsobov 
ohrozenia, vznik druhov a toxikológiu, na 
zisťovanie zdrojov znečistenia a na nové 
alebo vznikajúce environmentálne záťažové 
faktory (napr. vzduch v uzavretých 
priestoroch a na otvorených priestranstvách, 
elektromagnetické polia, hluk a ohrozenie 
toxickými látkami) a na ich potenciálne 
účinky na zdravie.
Ďalej sa výskum sústredí na integrovanie

výskumných činností biologického 
monitorovania ľudí, pokiaľ ide o vedecké 
aspekty, metodiky a nástroje, aby sa 
dosiahol koordinovaný a ucelený prístup. 
Bude zahŕňať európske skupinové štúdie, 
pričom sa bude venovať pozornosť 
zraniteľným skupinám populácie, metódam 
a nástrojom lepšej charakterizácie rizík a 
hodnoteniu a porovnávaniu rizík a vplyvov
na zdravie. Výsledkom výskumu budú 
biomarkery a modelové nástroje 
zohľadňujúce kombinované ohrozenie, 
zmeny citlivosti a neistoty. Ďalej sa 
vypracujú metódy a nástroje na podporu 
rozhodnutí (ukazovatele, analýzy nákladov a 
výnosov, multikritériové analýzy, hodnotenia 
účinkov na zdravie, zaťaženie chorobami a 
analýza trvalej udržateľnosti) na účely 
analýzy, riadenia a komunikácie rizík a na 
účely vývoja a analýzy stratégií.

Or. en



AM\619004SK.doc PE 374.414v01-00 38/90 AM\

SK

Odôvodnenie

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.

This amendment replaces AMs 855, 856, and 860 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 
7th Framework Programme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 375
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' nadpis ‘Činnosti’ bod 1 

odrážka 2

Je potrebný multidisciplinárny výskum 
vzájomného pôsobenia environmentálnych 
rizikových faktorov a zdravia ľudí, aby sa 
podporil Environmentálny a zdravotný akčný 
plán a integrácia problémov zdravia 
verejnosti a charakteristiky chorôb
súvisiacich s novými environmentálnymi 
rizikami. Výskum sa bude zameriavať na 
viaceré účinky prostredníctvom rozličných 
spôsobov vystavenia účinkom, na zisťovanie 
zdrojov znečistenia a na nové a vznikajúce 
environmentálne stresory (napr. vzduch v 
uzavretých priestoroch a na otvorených 
priestranstvách, elektromagnetické polia, 
hluk a vystavenie účinkom toxických látok) a 
na ich potenciálne účinky na zdravie. Ďalej 
sa výskum sústredí na integrované výskumné 
činnosti biologického monitorovania ľudí 
vzhľadom na vedecké aspekty, metodiky a 
nástroje, aby sa dosiahol koordinovaný a 
koherentný prístup. Bude zahŕňať európske 
skupinové štúdie, pričom sa bude venovať 
pozornosť zraniteľným skupinám populácie, 
metódam a nástrojom lepšej charakterizácie 
rizík a hodnoteniu a porovnávaniu rizík a 

Je potrebný multidisciplinárny výskum 
vzájomného pôsobenia environmentálnych 
rizikových faktorov a zdravia ľudí, aby sa 
podporil akčný plán pre životné prostredie 
a zdravie a integrácia problémov verejného
zdravia a kategorizácia chorôb súvisiacich 
s novými environmentálnymi rizikami. 
Výskum sa bude zameriavať na viaceré typy 
ohrozenia prostredníctvom rozličných 
spôsobov ohrozenia, na zisťovanie zdrojov 
znečistenia a na nové alebo vznikajúce 
environmentálne záťažové faktory (napr. 
mestské prostredie, vzduch v uzavretých 
priestoroch a na otvorených priestranstvách,
elektromagnetické polia, hluk a ohrozenie 
toxickými látkami a automobilovými 
splodinami) a na ich potenciálne účinky na 
zdravie. Ďalej sa výskum sústredí na 
integrovanie výskumných činností
biologického monitorovania ľudí, pokiaľ ide 
o vedecké aspekty, metodiky a nástroje, aby 
sa dosiahol koordinovaný a ucelený prístup. 
Bude zahŕňať európske skupinové štúdie, 
pričom sa bude venovať pozornosť 
zraniteľným skupinám populácie, metódam 
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účinkov na zdravie. Výsledkom výskumu 
budú biomarkery a modelové nástroje 
zohľadňujúce kombinované účinky, zmeny 
citlivosti a mieru neurčitosti. Ďalej sa 
vypracujú metódy a nástroje na podporu 
rozhodnutí (ukazovatele, analýzy nákladov a 
ziskov, multi-kritériové analýzy, hodnotenia 
účinkov na zdravie, zaťaženie chorobami a 
analýza trvalej udržateľnosti) na účely 
analýzy, manažmentu rizík a informovania o 
rizikách a na účely vývoja stratégií a 
analýzy.

a nástrojom lepšej charakterizácie rizík a 
hodnoteniu a porovnávaniu rizík a vplyvov
na zdravie. Výsledkom výskumu budú 
biomarkery a modelové nástroje 
zohľadňujúce kombinované ohrozenie, 
zmeny citlivosti a neistoty. Ďalej sa 
vypracujú metódy a nástroje na podporu 
rozhodnutí (ukazovatele, analýzy nákladov a 
výnosov, multikritériové analýzy, hodnotenia 
účinkov na zdravie, zaťaženie chorobami a 
analýza trvalej udržateľnosti) na účely 
analýzy, riadenia a komunikácie rizík a na 
účely vývoja a analýzy stratégií.

Or. en

Odôvodnenie

Výskumy ukázali, že celé mestské prostredie je vystavené stresu v podobe veľkého množstva 
environmentálnych faktorov. Toto má veľký vplyv na ľudské zdravie.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 859 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 376
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' nadpis ‘Činnosti’ bod 1 

odrážka 3

Zvládanie prírodných katastrof si vyžaduje 
multirizikový prístup. Existuje potreba 
lepších znalostí, metód a integrovaného 
systému pre hodnotenie nebezpečenstiev, 
miery ohrozenia a rizík. Okrem toho sa 
musia vypracovať stratégie mapovania, 
prevencie a zmierňovania účinkov vrátane 
zohľadnenia ekonomických a sociálnych 
faktorov. Budú sa študovať katastrofy 
súvisiace s podnebím (napr. veterné smršte, 
suchá, lesné požiare, zosuvy pôdy 
a povodne) a geologické nebezpečenstvá
(napr. zemetrasenia, výbuchy sopiek a 
cunami). Tento výskum umožní lepšie 
pochopenie procesov vyvolávajúcich
prírodné katastrofy a zlepšenie 
prognostických metód na základe 
pravdepodobnostného prístupu. Ďalej 

Zvládanie prírodných katastrof si vyžaduje 
prístup zohľadňujúci viaceré riziká. 
Potrebné sú lepšie znalosti, metódy a 
integrovaný rámec na hodnotenie hrozieb, 
zraniteľnosti a rizík. Okrem toho sa musia 
vypracovať stratégie mapovania, prevencie a 
zmierňovania účinkov vrátane zohľadnenia 
ekonomických a sociálnych faktorov. Budú 
sa študovať katastrofy súvisiace s klímou
(napríklad víchrice, suchá, lesné požiare, 
zosuvy pôdy, povodne) a geologické hrozby
(napr. zemetrasenia, výbuchy sopiek a 
cunami). Tento výskum umožní lepšie 
pochopiť procesy vyvolávajúce prírodné 
katastrofy. Tiež umožní zlepšiť metódy 
prognózovania a predpovedania na základe 
pravdepodobnostného prístupu. Posilní 
vývoj systémov včasného varovania,
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podporí rozvoj systémov včasného 
varovania a informačných systémov. 
Kvantifikujú sa spoločenské dôsledky 
významných prírodných nebezpečenstiev.

informovania a rýchlej odozvy, ako aj ich 
riadenie. Budú sa kvantifikovať spoločenské 
dôsledky významných prírodných hrozieb.

Or. es

Odôvodnenie

Riadenie informácií a rýchla odozva zohrávajú často kľúčovú rolu pri poskytovaní rýchlych 
riešení a zamedzovaní vážnejším následkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 377
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' nadpis ‘Činnosti’ bod 1 

odrážka 3

Zvládanie prírodných katastrof si vyžaduje 
multirizikový prístup. Existuje potreba 
lepších znalostí, metód a integrovaného 
systému pre hodnotenie nebezpečenstiev, 
miery ohrozenia a rizík. Okrem toho sa 
musia vypracovať stratégie mapovania, 
prevencie a zmierňovania účinkov vrátane 
zohľadnenia ekonomických a sociálnych 
faktorov. Budú sa študovať katastrofy 
súvisiace s podnebím (napr. veterné smršte, 
suchá, lesné požiare, zosuvy pôdy 
a povodne) a geologické nebezpečenstvá
(napr. zemetrasenia, výbuchy sopiek a 
cunami). Tento výskum umožní lepšie 
pochopenie procesov vyvolávajúcich
prírodné katastrofy a zlepšenie 
prognostických metód na základe 
pravdepodobnostného prístupu. Ďalej
podporí rozvoj systémov včasného 
varovania a informačných systémov. 
Kvantifikujú sa spoločenské dôsledky 
významných prírodných nebezpečenstiev.

Zvládanie prírodných katastrof si vyžaduje 
prístup zohľadňujúci viaceré riziká. 
Potrebné sú lepšie znalosti, metódy 
a integrovaný rámec na hodnotenie hrozieb, 
zraniteľnosti a rizík. Okrem toho sa musia 
vypracovať stratégie mapovania, prevencie 
a zmierňovania účinkov vrátane zohľadnenia 
ekonomických a sociálnych faktorov. Budú 
sa študovať katastrofy súvisiace s klímou
(napríklad víchrice, suchá, lesné požiare, 
lavíny, zosuvy pôdy a povodne) 
a geologické hrozby (napríklad
zemetrasenia, výbuchy sopiek a cunami). 
Tento výskum umožní lepšie pochopenie 
procesov vyvolávajúcich prírodné katastrofy 
a zlepšenie prognostických metód na 
základe pravdepodobnostného prístupu. 
Podporí rozvoj systémov včasného 
varovania a informačných systémov, ako aj 
výskum zameraný na spôsoby, ktorými 
možno čeliť prírodným hrozbám a 
katastrofám. Societal repercussions of major 
natural hazards will be quantified.

Or. de
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Odôvodnenie

Skracovaním zoznamu príkladov dosahu klimatických zmien vzniká dojem, že tieto zmeny sú 
výlučne globálnym javom. Regionálne účinky sú však rovnako dôležité, a to najmä v citlivých 
regiónoch, akými sú horské pásma, pričom ich možno ľahšie predvídať a prispôsobiť sa im.  V 
tejto súvislosti môže byť dôležitým zdrojom informácií výskum zameraný na spôsoby, ktorými
obyvateľstvo čelí prírodným hrozbám a katastrofám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 378
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' nadpis ‘Činnosti’ bod 1 

odrážka 3

Zvládanie prírodných katastrof si vyžaduje 
multirizikový prístup. Existuje potreba 
lepších znalostí, metód a integrovaného 
systému pre hodnotenie nebezpečenstiev, 
miery ohrozenia a rizík. Okrem toho sa 
musia vypracovať stratégie mapovania, 
prevencie a zmierňovania účinkov vrátane 
zohľadnenia ekonomických a sociálnych 
faktorov. Budú sa študovať katastrofy 
súvisiace s podnebím (napr. veterné smršte, 
suchá, lesné požiare, zosuvy pôdy 
a povodne) a geologické nebezpečenstvá
(napr. zemetrasenia, výbuchy sopiek a 
cunami). Tento výskum umožní lepšie 
pochopenie procesov vyvolávajúcich
prírodné katastrofy a zlepšenie 
prognostických metód na základe 
pravdepodobnostného prístupu. Ďalej 
podporí rozvoj systémov včasného 
varovania a informačných systémov. 
Kvantifikujú sa spoločenské dôsledky 
významných prírodných nebezpečenstiev.

Zvládanie prírodných katastrof si vyžaduje 
prístup zohľadňujúci viaceré riziká. 
Potrebné sú lepšie znalosti, metódy
a integrovaný rámec na hodnotenie hrozieb, 
zraniteľnosti a rizík. Okrem toho sa musia 
vypracovať stratégie mapovania, prevencie 
a zmierňovania účinkov vrátane zohľadnenia 
ekonomických a sociálnych faktorov. Budú 
sa študovať katastrofy súvisiace s klímou
(napríklad víchrice, suchá, lesné požiare, 
zosuvy pôdy a povodne) a geologické 
hrozby (napríklad zemetrasenia, výbuchy 
sopiek a cunami). Tento výskum umožní 
lepšie pochopiť procesy vyvolávajúce
prírodné katastrofy. Tiež umožní zlepšiť 
metódy prognózovania a predpovedania na 
základe pravdepodobnostného prístupu. 
Ďalej posilní vývoj systémov včasného 
varovania a informovania. Cieľom bude 
vytvorenie vzorov spoločenského správania 
v prípade prírodných hrozieb. Budú sa 
kvantifikovať spoločenské dôsledky 
významných prírodných hrozieb.

Or. en

Odôvodnenie

Prírodné hrozby vedú k vytváraniu vzorov spoločenského správania, keďže miestne 
obyvateľstvo reaguje na rôzne prípady hrozieb rozdielnym spôsobom, a to v závislosti od 
množstva environmentálnych, sociálnych a kultúrnych faktorov. Modelovanie týchto vzorov 
správania by bolo veľmi užitočné ako zdroj údajov s cieľom vytvoriť rozdielne krízové scenáre 
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a poskytnúť orgánom a vzdelávacím pracovníkom vedenie pri ich plnení  úloh zameraných na 
prevenciu rizika a civilnú ochranu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 379
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' nadpis ‘Činnosti’ bod 1 

odrážka 3 a (nová)

. – Biodiverzita:
Ochrana a trvalo udržateľné riadenie 
biodiverzity, hodnotenie a predvídanie 
strednodobých a dlhodobých trendov; 
hodnotenie environmentálnych, 
hospodárskych a sociálnych účinkov zmien 
v oblasti biodiverzity, ako aj vzájomných 
vzťahov medzi spoločnosťou a 
biodiverzitou.

Or. fr

Odôvodnenie

V miléniovom hodnotení nášho ekosystému sa jednoznačne konštatoval úbytok biodiverzity, 
čo je pravdepodobne výsledkom nedostatočného súčasného riadenia. Úbytok biodiverzity 
dosahuje stupeň, ktorý v dejinách ľudstva nemá obdobu, a vyžaduje si mohutné úsilie v oblasti 
výskumu v Európe.

Z medzinárodných záväzkov, ako napríklad Rámcového dohovoru OSN o klimatických 
zmenách (UNFCCC), Kjótskeho protokolu alebo Dohovoru OSN o biologickej diverzite, 
vyplýva výrazná potreba výskumu zameraného na oblasť biodiverzity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 380
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' nadpis ‘Činnosti’ bod 2 

odrážka 1

Výskumné činnosti budú zamerané na 
zlepšenie vedomostnej základne a na 
vypracovanie pokročilých modelov 
a nástrojov potrebných na trvalo udržateľné 
riadenie zdrojov a vytvorenie modelov 
trvalo udržateľnej spotreby. Umožní sa tým 
predpovedanie správania sa ekosystémov, 
ich obnova a zmiernenie účinkov 

Výskumné činnosti budú zamerané na 
zlepšenie vedomostnej základne a na 
vypracovanie moderných modelov 
a nástrojov potrebných na trvalo udržateľné 
hospodárenie so zdrojmi a vytvorenie 
modelov trvalo udržateľnej spotreby. 
Umožní sa tým predpovedanie správania 
ekosystémov, ich obnova a zmiernenie 
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znehodnocovania a straty významných 
štrukturálnych a funkčných prvkov 
ekosystémov (na biologickú diverzitu, na 
vodné, pôdne a morské zdroje). Výskum 
modelov ekosystémov sa bude venovať
postupom ochrany a uchovávania. Budú sa 
podporovať moderné prístupy vytvárajúce 
ekonomické činnosti na základe služieb 
súvisiacich s ekosystémami. Vypracujú sa 
postupy na prevenciu rozširovania púští, 
znehodnocovania a erózie pôdy a na 
zastavenie straty biologickej diverzity. 
Výskum sa bude ďalej venovať trvalo 
udržateľnej správe lesov a mestského 
prostredia, vrátane plánovania 
a manažmentu odpadu. Výskum bude mať 
prínos z vývoja otvorených,
distribuovaných, vzájomne pôsobiacich 
systémov správy dát a informačných 
systémov, bude do nich prispievať a bude 
podporovať hodnotenia, predpovedanie 
a služby súvisiace s prírodnými zdrojmi 
a s ich využívaním.

účinkov znehodnocovania a straty 
významných štrukturálnych a funkčných 
prvkov ekosystémov (na biodiverzitu, na 
vodné, pôdne a morské zdroje). Výskum 
modelov ekosystémov bude zohľadňovať
postupy ochrany a uchovávania. Budú sa 
podporovať inovačné prístupy vytvárajúce 
ekonomické činnosti na základe služieb 
súvisiacich s ekosystémami. Vytvoria sa 
prístupy na prevenciu dezertifikácie, 
znehodnocovania a erózie pôdy a na 
zastavenie ubúdania biodiverzity. Výskum 
sa zameria aj na celkovú stratégiu trvalo 
udržateľného riadenia a ochrany vidieckych 
oblastí vrátane lesov, ako aj mestského 
prostredia pri plnom zohľadnení
kultúrneho dedičstva, plánovania 
a nakladania s odpadom.  Výskum bude mať 
prínos z vývoja otvorených, 
distribuovaných, vzájomne pôsobiacich 
systémov riadenia dát a informačných 
systémov, bude k nim prispievať a bude 
podporovať hodnotenie, predpovedanie 
a služby súvisiace s prírodnými zdrojmi 
a s ich využívaním.

Or. es

Odôvodnenie

Trvalo udržateľná ochrana zdrojov si vyžaduje systematické štúdium systémov ochrany a 
riadenia, ako vyplýva z ťažkostí, ku ktorým dochádza v súvislosti s uplatňovaním sústavy 
Natura 2000.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 381
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' nadpis ‘Činnosti’ bod 2 

odrážka 1

Výskumné činnosti budú zamerané na 
zlepšenie vedomostnej základne a na 
vypracovanie pokročilých modelov 
a nástrojov potrebných na trvalo udržateľné 
riadenie zdrojov a vytvorenie modelov 
trvalo udržateľnej spotreby. Umožní sa tým 
predpovedanie správania sa ekosystémov, 

Výskumné činnosti budú zamerané na 
zlepšenie vedomostnej základne a na 
vypracovanie moderných modelov 
a nástrojov potrebných na trvalo udržateľné 
hospodárenie so zdrojmi a vytvorenie 
modelov trvalo udržateľnej spotreby. 
Umožní sa tým predpovedanie správania 
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ich obnova a zmiernenie účinkov 
znehodnocovania a straty významných 
štrukturálnych a funkčných prvkov 
ekosystémov (na biologickú diverzitu, na 
vodné, pôdne a morské zdroje). Výskum 
modelov ekosystémov sa bude venovať 
postupom ochrany a uchovávania. Budú sa 
podporovať moderné prístupy vytvárajúce 
ekonomické činnosti na základe služieb 
súvisiacich s ekosystémami. Vypracujú sa 
postupy na prevenciu rozširovania púští, 
znehodnocovania a erózie pôdy a na 
zastavenie straty biologickej diverzity. 
Výskum sa bude ďalej venovať trvalo 
udržateľnej správe lesov a mestského 
prostredia, vrátane plánovania 
a manažmentu odpadu. Výskum bude mať 
prínos z vývoja otvorených, 
distribuovaných, vzájomne pôsobiacich 
systémov správy dát a informačných 
systémov, bude do nich prispievať a bude 
podporovať hodnotenia, predpovedanie 
a služby súvisiace s prírodnými zdrojmi 
a s ich využívaním.

ekosystémov, ich obnova a zmiernenie 
účinkov znehodnocovania a straty 
významných štrukturálnych a funkčných 
prvkov ekosystémov (na biodiverzitu, na 
vodné, pôdne a morské zdroje). Výskum 
modelov ekosystémov bude zohľadňovať
postupy ochrany a uchovávania, a to 
ochrany proti erózii najmä v hornatých 
oblastiach. Budú sa podporovať inovačné
prístupy vytvárajúce ekonomické činnosti na 
základe služieb súvisiacich s ekosystémami. 
Vytvoria sa prístupy na prevenciu 
dezertifikácie, znehodnocovania a erózie 
pôdy a na zastavenie ubúdania biodiverzity. 
Výskum sa zameria aj na trvalo udržateľné 
riadenie lesných ekosystémov a iných 
podobných systémov prírodného 
charakteru v kontexte meniacich sa 
ekologických podmienok vrátane častejších 
a intenzívnejších prírodných katastrof, ako 
aj na riadenie mestského prostredia vrátane 
plánovania a nakladania s odpadom.
Výskum bude mať prínos z vývoja 
otvorených, distribuovaných, vzájomne 
pôsobiacich systémov riadenia dát 
a informačných systémov, bude k nim
prispievať a bude podporovať hodnotenie, 
predpovedanie a služby súvisiace 
s prírodnými zdrojmi a s ich využívaním.

Or. en

Odôvodnenie

Ochrana proti erózii určuje úlohu trvalo udržateľného riadenia zdrojov a so zreteľom na 
„hornaté oblasti“ vedie k upriameniu pozornosti na osobitné hrozby spôsobované zosuvmi 
pôdy a inými masívnymi posunmi pôdy.
Termín „riadenie lesov“ je sám osebe neprimeraný. Je potrebné podporiť takú koncepciu 
riadenia, ktorá dokáže zabezpečiť základné funkcie lesov (ochrana, využívanie a obnova) 
dokonca aj za zmenených podmienok.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 871 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dominique Vlasto

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 382
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' nadpis ‘Činnosti’ bod 3 

odrážka 1

Sú potrebné nové alebo zdokonalené 
environmentálne technológie na zmiernenie 
účinkov ľudskej činnosti na životné 
prostredie, na ochranu životného prostredia, 
na efektívnejšie riadenie zdrojov a na vývoj 
nových výrobkov, procesov a služieb, ktoré 
budú priaznivejšie pre životné prostredie ako 
existujúce alternatívy. Výskum bude 
zameraný predovšetkým na: technológie 
brániace environmentálnym rizikám alebo 
zmenšujúce environmentálne riziká, 
zmierňujúce účinky nebezpečenstiev 
a katastrof, zmierňujúce účinky klimatických 
zmien a stratu biologickej diverzity; 
technológie podporujúce trvalo udržateľnú 
výrobu a spotrebu; technológie na 
efektívnejšie riadenie zdrojov a riešenie 
problematiky znečistenia, v súvislosti 
s vodou, pôdou, ovzduším, morom a inými 
prírodnými zdrojmi alebo s odpadom; 
technológie pre environmentálne vhodné 
a trvalo udržateľné riadenie životného 
prostredia človeka, vrátane zastavaných 
oblastí, mestských oblastí, krajiny, ako aj 
pre zachovanie a obnovu kultúrneho 
dedičstva. 

Sú potrebné nové alebo zdokonalené 
environmentálne technológie na zmiernenie 
vplyvu ľudskej činnosti na životné 
prostredie, na ochranu životného prostredia, 
na efektívnejšie hospodárenie so zdrojmi
a na vývoj nových výrobkov, procesov 
a služieb, ktoré budú priaznivejšie pre 
životné prostredie ako existujúce alternatívy.
Výskum bude zameraný predovšetkým na: 
technológie brániace environmentálnym 
rizikám alebo zmenšujúce environmentálne 
riziká, zmierňujúce hrozby a katastrofy, 
zmierňujúce zmenu klímy a ubúdanie 
biodiverzity; technológie podporujúce trvalo 
udržateľnú výrobu a spotrebu; technológie 
na efektívnejšie hospodárenie so zdrojmi
a riešenie problematiky znečistenia 
v súvislosti s vodou, pôdou, ovzduším, 
morom a inými prírodnými zdrojmi alebo 
s odpadom vrátane recyklácie odpadu; 
technológie na environmentálne vhodné 
a trvalo udržateľné riadenie životného 
prostredia človeka vrátane zastavaných 
oblastí, mestských oblastí, krajiny, ako aj na
zachovanie a obnovu kultúrneho dedičstva;

Or. fr

Odôvodnenie

Recyklácia odpadu významne prispieva k riešeniu problému odpadu, najmä z hľadiska výroby 
energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, 
Umberto Pirilli a Vincenzo Lavarra

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 383
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' nadpis ‘Činnosti’ bod 3 

odrážka 1

Sú potrebné nové alebo zdokonalené Sú potrebné nové alebo zdokonalené 
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environmentálne technológie na zmiernenie 
účinkov ľudskej činnosti na životné 
prostredie, na ochranu životného prostredia, 
na efektívnejšie riadenie zdrojov a na vývoj 
nových výrobkov, procesov a služieb, ktoré 
budú priaznivejšie pre životné prostredie ako 
existujúce alternatívy. Výskum bude 
zameraný predovšetkým na: technológie 
brániace environmentálnym rizikám alebo 
zmenšujúce environmentálne riziká, 
zmierňujúce účinky nebezpečenstiev 
a katastrof, zmierňujúce účinky klimatických 
zmien a stratu biologickej diverzity; 
technológie podporujúce trvalo udržateľnú 
výrobu a spotrebu; technológie na 
efektívnejšie riadenie zdrojov a riešenie 
problematiky znečistenia, v súvislosti 
s vodou, pôdou, ovzduším, morom a inými 
prírodnými zdrojmi alebo s odpadom; 
technológie pre environmentálne vhodné 
a trvalo udržateľné riadenie životného 
prostredia človeka, vrátane zastavaných 
oblastí, mestských oblastí, krajiny, ako aj 
pre zachovanie a obnovu kultúrneho 
dedičstva.

environmentálne technológie na zmiernenie 
vplyvu ľudskej činnosti na životné 
prostredie, na ochranu životného prostredia, 
na efektívnejšie hospodárenie so zdrojmi
a na vývoj nových výrobkov, procesov 
a služieb, ktoré budú priaznivejšie pre 
životné prostredie ako existujúce alternatívy.
Výskum bude zameraný predovšetkým na: 
technológie brániace environmentálnym 
rizikám alebo zmenšujúce environmentálne 
riziká, zmierňujúce hrozby a katastrofy, 
zmierňujúce zmenu klímy a ubúdanie 
biodiverzity; technológie podporujúce trvalo 
udržateľnú výrobu a spotrebu; technológie 
na efektívnejšie hospodárenie so zdrojmi
a riešenie problematiky znečistenia 
v súvislosti s vodou, pôdou, ovzduším, 
morom a inými prírodnými zdrojmi alebo 
s odpadom; technológie na spracovanie 
zvyškov alebo odpadového materiálu 
pochádzajúceho z výroby energie a (alebo) 
na ich hodnotné opätovné využitie;
technológie na environmentálne vhodné 
a trvalo udržateľné riadenie životného 
prostredia človeka vrátane zastavaných 
oblastí, mestských oblastí, krajiny, ako aj na
zachovanie a obnovu kultúrneho dedičstva;

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné znižovať alebo spracúvať vedľajšie produkty pochádzajúce z výroby elektrickej 
energie, aby sa dosiahlo výrazné zníženie odpadu v odvetví energetiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 384
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)' nadpis ‘Činnosti’ bod 3 

odrážka 1

Sú potrebné nové alebo zdokonalené 
environmentálne technológie na zmiernenie 
účinkov ľudskej činnosti na životné 
prostredie, na ochranu životného prostredia, 
na efektívnejšie riadenie zdrojov a na vývoj 
nových výrobkov, procesov a služieb, ktoré 

Sú potrebné nové alebo zdokonalené 
environmentálne technológie na zmiernenie 
vplyvu ľudskej činnosti na životné 
prostredie, na ochranu životného prostredia, 
na efektívnejšie hospodárenie so zdrojmi
a na vývoj nových výrobkov, procesov 
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budú priaznivejšie pre životné prostredie ako 
existujúce alternatívy. Výskum bude 
zameraný predovšetkým na: technológie 
brániace environmentálnym rizikám alebo 
zmenšujúce environmentálne riziká, 
zmierňujúce účinky nebezpečenstiev 
a katastrof, zmierňujúce účinky klimatických 
zmien a stratu biologickej diverzity; 
technológie podporujúce trvalo udržateľnú 
výrobu a spotrebu; technológie na 
efektívnejšie riadenie zdrojov a riešenie 
problematiky znečistenia, v súvislosti 
s vodou, pôdou, ovzduším, morom a inými 
prírodnými zdrojmi alebo s odpadom; 
technológie pre environmentálne vhodné 
a trvalo udržateľné riadenie životného 
prostredia človeka, vrátane zastavaných 
oblastí, mestských oblastí, krajiny, ako aj 
pre zachovanie a obnovu kultúrneho 
dedičstva.

a služieb, ktoré budú priaznivejšie pre 
životné prostredie ako existujúce alternatívy. 
Výskum bude zameraný predovšetkým na: 
technológie brániace environmentálnym 
rizikám alebo zmenšujúce environmentálne 
riziká, zmierňujúce hrozby a katastrofy, 
zmierňujúce zmenu klímy vrátane 
znižovania a zachytávania CO2 a ubúdanie 
biodiverzity; technológie podporujúce trvalo 
udržateľnú výrobu a spotrebu; technológie 
na efektívnejšie hospodárenie so zdrojmi
a riešenie problematiky znečistenia 
v súvislosti s vodou, pôdou, ovzduším, 
morom a inými prírodnými zdrojmi alebo 
s odpadom (vrátane recyklácie odpadu 
pochádzajúceho zo stavebných a 
demolačných prác); technológie na
environmentálne vhodné a trvalo udržateľné 
riadenie životného prostredia človeka 
vrátane zastavaných oblastí, mestských 
oblastí, krajiny, ako aj na zachovanie 
a obnovu kultúrneho dedičstva;

Or. en

Odôvodnenie

Environmentálne technológie na znižovanie a zachytávanie CO2 sú neoddeliteľne spojené 
s pokrokom pri zmierňovaní a kontrole klimatických zmien a umožnia EÚ dodržať jej 
medzinárodné záväzky v rámci Kjótskeho protokolu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, 
Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi a Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 385
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' názov 'Cieľ' 

Rozvoj integrovaných, ekologickejších a 
inteligentnejších celoeurópskych dopravných 
systémov v prospech občanov a spoločnosti, 
ktoré šetria zdroje životného prostredia a 
prírodné zdroje a sú založené na technickom 
pokroku, a zabezpečovanie a ďalší rozvoj 
konkurencieschopnosti a vedúceho 
postavenia, ktoré európske podniky získali
na globálnom trhu. 

Na základe technického pokroku rozvíjať 
integrované, environmentálne vhodnejšie,
inteligentnejšie a bezpečnejšie celoeurópske 
dopravné systémy v prospech občanov a 
spoločnosti, ktoré šetria zdroje životného 
prostredia a prírodné zdroje; zabezpečiť a 
ďalej rozvíjať konkurencieschopnosť a 
vedúce postavenie, ktoré európske podniky 
dosiahli na globálnom trhu, ako aj umožniť 
vyplnenie technologických medzier 
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existujúcich na transantlantickej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Existujú segmenty leteckého dopravného systému, v ktorých Európa stratila svoje vedúce 
postavenie (napríklad v regionálnej leteckej doprave v súčasnosti dominujú Kanaďania a 
Brazílčania). Existujú ďalšie segmenty, v ktorých Európe bez primeraných investícií hrozí 
odsunutie na okrajové pozície (napríklad lietadlá s preklopnými rotormi). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Inés Ayala Sender a Teresa Riera 
Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 386
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' názov 'Cieľ' 

Rozvoj integrovaných, ekologickejších a
inteligentnejších celoeurópskych dopravných 
systémov v prospech občanov a spoločnosti, 
ktoré šetria zdroje životného prostredia a 
prírodné zdroje a sú založené na technickom 
pokroku, a zabezpečovanie a ďalší rozvoj 
konkurencieschopnosti a vedúceho 
postavenia, ktoré európske podniky získali
na globálnom trhu. 

Na základe technického a prevádzkového
pokroku a európskej dopravnej politiky
rozvíjať integrované, environmentálne 
vhodnejšie, inteligentnejšie a bezpečnejšie 
celoeurópske dopravné a logistické systémy
v prospech občanov a spoločnosti, ktoré 
šetria zdroje životného prostredia a prírodné 
zdroje; zabezpečiť a ďalej rozvíjať 
konkurencieschopnosť a vedúce postavenie, 
ktoré európske podniky dosiahli na 
globálnom trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné presne definovať základ činností uvedených v tomto oddiele.  Vzhľadom na 
celkovú geografickú situáciu v EÚ a rozvoj jej dopravných systémov sa treba viac usilovať 
o hľadanie nových a lepších logistických systémov, ktoré pomôžu zlepšiť mobilitu a obmedziť 
vplyv na životné prostredie. Výskum v oblasti bezpečnosti by mal byť takisto súčasťou cieľa. 
Európsky priemysel musí podporovať svoje dopravné systémy a používať ich na zvýšenie 
konkurencieschopnosti.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 914 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, 
Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi a Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 387
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' názov 'Prístup' odsek 6

Podpora sa bude poskytovať aj činnostiam 
súvisiacim so šírením a využívaním
informácií a hodnoteniu účinkov, pričom sa 
mimoriadna pozornosť bude venovať
osobitným potrebám užívateľov a politickým 
požiadavkám v dopravnom sektore.

Podpora sa bude poskytovať aj činnostiam 
súvisiacim so šírením, využívaním,
poskytovaním informácií a vedeckým 
publikovaním (najmä so zreteľom na
hodnotenia účinkov), s ohľadom na každú 
činnosť vyvinutú v rámci tejto prioritnej 
témy s cieľom reagovať na osobitné 
potreby užívateľov vrátane zdravotne 
postihnutých užívateľov a politické 
požiadavky v dopravnom sektore.

Or. es

Odôvodnenie

Nové znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 142 zohľadňuje potreby zdravotne 
postihnutých osôb. Činnosti v rámci publikovania by sa mali uskutočňovať s cieľom povzbudiť 
prijímanie týchto činností konečnými užívateľmi, najmä politickými činiteľmi s právomocou 
rozhodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 388
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Aeronautika a letecká doprava' odsek 2

Ekologickejšia letecká doprava: Vývoj 
technológií na zníženie environmentálnych 
účinkov letectva s cieľom znížiť na polovicu 
emisie oxidu uhličitého (CO2), znížiť 
špecifické emisie oxidov dusíka (NOx) o 80 
% a znížiť na polovicu vnímaný hluk. 
Výskum bude zameraný na vývoj 
technológií ekologických motorov, vrátane 
technológií alternatívnych palív, ako aj na 
zvýšenú výkonnosť lietadiel s pevnými 
a s rotačnými krídlami, na nové inteligentné 
štruktúry s nízkou hmotnosťou a na zlepšenú 
aerodynamiku. Budú sa riešiť aj také otázky, 
ako zlepšenie pohybu lietadiel v rámci letísk 
(vo vzduchu aj na zemi) a procesy riadenia, 
výroby, údržby a recyklovania v oblasti 

Environmentálne vhodnejšia letecká 
doprava: Vývoj technológií na zníženie 
environmentálnych vplyvov letectva 
s cieľom znížiť na polovicu emisie oxidu 
uhličitého (CO2), znížiť špecifické emisie 
oxidov dusíka (NOx) o 80 % a znížiť na 
polovicu vnímaný hluk. Výskum bude 
zameraný na vývoj technológií 
environmentálne vhodných motorov vrátane 
technológií alternatívnych palív, ako aj na 
zvýšenú efektívnosť lietadiel s pevnými 
a s rotačnými krídlami (vrtuľníky a lietadlá 
s preklopnými rotormi), na nové 
inteligentné konštrukcie s nízkou 
hmotnosťou a na zlepšenú aerodynamiku. 
Budú sa riešiť aj otázky, ako napríklad
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leteckej dopravy. zlepšenie pohybu lietadiel v rámci letísk (vo 
vzduchu aj na zemi) a procesy riadenia 
letovej prevádzky, výroby, údržby 
a recyklovania v oblasti leteckej dopravy.

Or. en

Odôvodnenie

Vrtuľníky a lietadlá s preklopnými rotormi sú súčasťou skupiny lietadiel s rotačnými krídlami, 
pričom ako vrtuľníky, tak aj lietadlá s preklopnými rotormi sa vyznačujú osobitnými 
vlastnosťami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 389
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Aeronautika a letecká doprava' odsek 2

Ekologickejšia letecká doprava: Vývoj 
technológií na zníženie environmentálnych 
účinkov letectva s cieľom znížiť na polovicu 
emisie oxidu uhličitého (CO2), znížiť 
špecifické emisie oxidov dusíka (NOx) o 80 
% a znížiť na polovicu vnímaný hluk. 
Výskum bude zameraný na vývoj 
technológií ekologických motorov, vrátane 
technológií alternatívnych palív, ako aj na 
zvýšenú výkonnosť lietadiel s pevnými 
a s rotačnými krídlami, na nové inteligentné 
štruktúry s nízkou hmotnosťou a na zlepšenú 
aerodynamiku. Budú sa riešiť aj také otázky, 
ako zlepšenie pohybu lietadiel v rámci letísk 
(vo vzduchu aj na zemi) a procesy riadenia, 
výroby, údržby a recyklovania v oblasti 
leteckej dopravy.

Environmentálne vhodnejšia letecká 
doprava: Vývoj technológií na zníženie 
environmentálnych vplyvov letectva 
s cieľom znížiť na polovicu emisie oxidu 
uhličitého (CO2), znížiť špecifické emisie 
oxidov dusíka (NOx) o 80 % a znížiť na 
polovicu vnímaný hluk. Výskum bude 
zameraný na vývoj technológií 
environmentálne vhodných motorov vrátane 
technológií alternatívnych palív, ako aj na 
zvýšenú efektívnosť lietadiel s pevnými 
a s rotačnými krídlami, na nové inteligentné 
konštrukcie s nízkou hmotnosťou a na 
zlepšenú aerodynamiku. Budú sa riešiť aj 
otázky, ako napríklad zlepšenie pohybu 
lietadiel v rámci letísk (vo vzduchu aj na 
zemi) a procesy riadenia letovej prevádzky, 
výroby, údržby, generálnej opravy
a recyklovania v oblasti leteckej dopravy.

Or. en

Odôvodnenie

Osobitná pozornosť, ktorá sa venuje údržbe, oprave a generálnej oprave, vo významnej miere 
prispeje k environmentálne vhodnému charakteru leteckej dopravy a podporí účasť malých a 
stredných podnikov vo všetkých členských štátoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, 
Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi a Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 390
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' ' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Aeronautika a letecká doprava' odsek 4 

Zabezpečovanie spokojnosti a bezpečnosti 
zákazníkov: Zavedenie kvantitatívnych 
prvkov do volieb cestujúcich a flexibility 
harmonogramov za súčasného dosiahnutia
päťnásobnej redukcie miery nehôd. Nové 
technológie poskytnú širšie možnosti voľby 
pri výbere konfigurácií lietadiel a motorov, 
počnúc veľkými až po malé stroje, so 
zvýšenou úrovňou automatizácie všetkých 
prvkov systému, vrátane pilotovania. 
Pozornosť sa bude venovať aj zlepšeniu 
pohodlia cestujúcich, spokojnosti a nových 
služieb a aktívnym a pasívnym 
bezpečnostným opatreniam s osobitným 
dôrazom na ľudský prvok. Výskum bude 
zahŕňať prispôsobenie letísk a operácií 
leteckej dopravy rozličným typom strojov 
a ich 24-hodinovému využívaniu 
s prijateľnou úrovňou hluku.

Zabezpečovanie spokojnosti a bezpečnosti 
zákazníkov: Výrazné rozšírenie možností 
výberu pre cestujúcich a zvýšenie flexibility 
časových plánov pri päťnásobnom znížení
miery nehôd. Nové technológie poskytnú 
širšie možnosti voľby pri výbere 
konfigurácií lietadiel a motorov, počnúc 
veľkými až po menšie stroje pre spojenia z 
centra jedného mesta do centra druhého 
mesta a pre akékoľvek regionálne 
uplatnenie (napr. lietadlá s preklopnými 
rotormi), vyššiu úroveň automatizácie 
všetkých prvkov systému vrátane 
pilotovania. Pozornosť sa bude venovať aj 
zlepšeniu pohodlia a spokojnosti
cestujúcich, novým službám a aktívnym 
a pasívnym bezpečnostným opatreniam 
s osobitným dôrazom na ľudský prvok. 
Výskum bude zahŕňať prispôsobenie letísk 
a operácií leteckej dopravy rozličným typom 
strojov a ich 24-hodinovému využívaniu 
s prijateľnou úrovňou hluku v obciach.

Or. en

Odôvodnenie

Slovo „menšie“ lepšie vystihuje potrebu zohľadniť celú škálu lietadiel nachádzajúcich sa 
nižšie, ako je kategória „veľkých strojov“. Takisto by sme mali zlepšiť spojenia z centra 
jedného mesta do centra druhého mesta, ako aj všetky regionálne spojenia, v rámci ktorých 
neexistuje príslušná infraštruktúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Umberto Guidoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 391
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' ' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Aeronautika a letecká doprava' odsek 4

Zabezpečovanie spokojnosti a bezpečnosti Zabezpečovanie spokojnosti a bezpečnosti 
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zákazníkov: Zavedenie kvantitatívnych 
prvkov do volieb cestujúcich a flexibility 
harmonogramov za súčasného dosiahnutia
päťnásobnej redukcie miery nehôd. Nové 
technológie poskytnú širšie možnosti voľby 
pri výbere konfigurácií lietadiel a motorov, 
počnúc veľkými až po malé stroje, so 
zvýšenou úrovňou automatizácie všetkých 
prvkov systému, vrátane pilotovania. 
Pozornosť sa bude venovať aj zlepšeniu 
pohodlia cestujúcich, spokojnosti a nových 
služieb a aktívnym a pasívnym 
bezpečnostným opatreniam s osobitným 
dôrazom na ľudský prvok. Výskum bude 
zahŕňať prispôsobenie letísk a operácií 
leteckej dopravy rozličným typom strojov 
a ich 24-hodinovému využívaniu 
s prijateľnou úrovňou hluku.

zákazníkov: Výrazné rozšírenie možností 
výberu pre cestujúcich a zvýšenie flexibility 
časových plánov pri päťnásobnom znížení
miery nehôd. Nové technológie poskytnú 
širšie možnosti voľby pri výbere 
konfigurácií lietadiel a motorov, počnúc 
veľkými až po menšie stroje a vyššiu úroveň
automatizácie všetkých prvkov systému 
vrátane pilotovania. Pozornosť sa bude 
venovať aj zlepšeniu pohodlia a spokojnosti
cestujúcich, novým službám a aktívnym 
a pasívnym bezpečnostným opatreniam 
s osobitným dôrazom na ľudský prvok. 
Výskum bude zahŕňať prispôsobenie letísk 
a operácií leteckej dopravy rozličným typom 
strojov a ich 24-hodinovému využívaniu 
s prijateľnou úrovňou hluku v obciach.

Or. xm

Odôvodnenie

Lietadlá s preklopnými rotormi a vrtuľníky rozširujú možnosti cestujúcich tým, že umožňujú 
spojenia z centra jedného mesta do centra druhého mesta, ako aj regionálne spojenia tam, 
kde nie je k dispozícii vhodná plocha alebo letisková infraštruktúra. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 392
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Aeronautika a letecká doprava' odsek 4

Zabezpečovanie spokojnosti a bezpečnosti 
zákazníkov: Zavedenie kvantitatívnych 
prvkov do volieb cestujúcich a flexibility 
harmonogramov za súčasného dosiahnutia
päťnásobnej redukcie miery nehôd. Nové 
technológie poskytnú širšie možnosti voľby 
pri výbere konfigurácií lietadiel a motorov, 
počnúc veľkými až po malé stroje, so 
zvýšenou úrovňou automatizácie všetkých 
prvkov systému, vrátane pilotovania. 
Pozornosť sa bude venovať aj zlepšeniu 
pohodlia cestujúcich, spokojnosti a nových 
služieb a aktívnym a pasívnym 
bezpečnostným opatreniam s osobitným 

Zabezpečovanie spokojnosti a bezpečnosti 
zákazníkov: Výrazné rozšírenie možností 
výberu pre cestujúcich a zvýšenie flexibility 
časových plánov pri päťnásobnom znížení
miery nehôd. Nové technológie poskytnú 
širšie možnosti voľby pri výbere 
konfigurácií lietadiel a motorov, počnúc 
veľkými až po malé stroje a vyššiu úroveň
automatizácie všetkých prvkov systému 
vrátane pilotovania. Pozornosť sa bude 
venovať aj zlepšeniu pohodlia a spokojnosti 
cestujúcich, ako aj zdravotných podmienok, 
napr. prostredníctvom lepšieho vybavenia 
kabíny, novým službám a aktívnym 
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dôrazom na ľudský prvok. Výskum bude 
zahŕňať prispôsobenie letísk a operácií 
leteckej dopravy rozličným typom strojov 
a ich 24-hodinovému využívaniu 
s prijateľnou úrovňou hluku.

a pasívnym bezpečnostným opatreniam 
s osobitným dôrazom na ľudský prvok. 
Výskum bude zahŕňať prispôsobenie letísk 
a operácií leteckej dopravy rozličným typom 
strojov a ich 24-hodinovému využívaniu 
s prijateľnou úrovňou hluku v obciach.

Or. en

Odôvodnenie

Neustále sa rozvíjajúca mobilná spoločnosť v čoraz viac globalizovanom svete bude spolu s 
demografickými zmenami viesť k nárastu počtu, ako aj doby trvania letov. Zlepšené 
monitorovanie a efektívnosť vybavenia kabíny, napr. možnosti individuálnej úpravy, sú 
predpokladom rozhodujúceho pokroku v oblasti leteckej dopravy.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 932 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Umberto Guidoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 393
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Aeronautika a letecká doprava' odsek 7

Letecká doprava budúcnosti: Prieskum 
radikálnejších, environmentálne účinnejších
a modernejších technológií, ktoré by mohli 
uľahčiť postupné zmeny požadované
v leteckej doprave v druhej polovici tohto 
storočia a neskôr. Výskum sa bude zaoberať 
takými aspektmi, ako sú nové koncepcie 
pohonu a zdvihu, nové nápady súvisiace 
s vnútorným priestorom lietajúcich strojov, 
nové koncepcie letísk, nové metódy riadenia
a ovládania lietadiel, alternatívne koncepcie 
prevádzkovania systémov leteckej dopravy 
a ich začlenenie do iných dopravných 
režimov.

Priekopníctvo v leteckej doprave budúcnosti: 
Prieskum radikálnejších, environmentálne 
efektívnejších a inovačnejších technológií, 
ktoré by mohli uľahčiť postupné zmeny 
potrebné v leteckej doprave v nasledujúcom 
desaťročí. Výskum sa bude zaoberať takými 
aspektmi, ako sú nové koncepcie pohonu a 
zdvihu, nové nápady súvisiace s vnútorným 
priestorom lietajúcich strojov, nové 
koncepcie letísk, nové metódy riadenia 
a ovládania lietadiel, alternatívne koncepcie 
prevádzkovania systému leteckej dopravy 
a jeho integrácie s inými druhmi dopravy.

Or. xm

Odôvodnenie

Odkaz na druhú polovicu tohto storočia a neskoršie obdobie by spôsobil pravdepodobne 
ústup projektov do sféry nedosiahnuteľných snov. Zmienka o nasledujúcom desaťročí je 
realistickejšia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 394
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Pozemná doprava (železničná, cestná a vodná)' odsek 1

Ekologickejšia pozemná doprava: Vývoj 
technológií a vedomostí súvisiacich 
s redukciou znečistenia (vzduchu, vody 
a pôdy) a s takými ekologickými účinkami, 
ako sú klimatické zmeny, zdravie, biologická 
diverzita a hluk. Výskum zlepší čistotu 
a energetickú účinnosť elektrických vlakov
a podporí využívanie alternatívnych palív,
vrátane vodíka a palivových článkov. 
Príslušné činnosti sa budú týkať 
infraštruktúry, vozidiel, plavidiel 
a technológií komponentov, vrátane 
optimalizácie celého systému. Výskum 
vývoja špecifického pre dopravu bude 
zahŕňať výrobu, výstavbu, prevádzku, 
údržbu, opravu, inšpekciu, recykláciu, 
stratégie súvisiace s koncom životnosti 
a zásahy na mori v prípade nehody.

Environmentálne vhodnejšia pozemná 
doprava: Zlepšenie metodiky výpočtu 
externých sociálnych a environmentálnych 
nákladov. Vývoj technológií a znalostí
súvisiacich s redukciou znečistenia 
(vzduchu, vody a pôdy) a s 
environmentálnymi vplyvmi, ako sú zmena 
klímy, zdravie, biodiverzita a hluk. Výskum 
zlepší čistotu a energetickú efektívnosť 
hnacích systémov a podporí využívanie 
alternatívnych palív vrátane vodíka a 
palivových článkov. Príslušné činnosti sa 
budú týkať infraštruktúry, vozidiel, plavidiel 
a technológií komponentov vrátane 
optimalizácie celého systému. Výskum 
vývoja špecifického pre dopravu bude 
zahŕňať výrobu, konštrukciu, prevádzku, 
údržbu, opravu, inšpekciu, recykláciu, 
stratégie súvisiace s koncom životnosti a 
zásahy na mori v prípade nehody.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie o novej smernici Eurovignette 2 zahŕňa cieľ vyvinúť metodiku výpočtu externých 
environmentálnych a sociálnych nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 395
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Pozemná doprava (železničná, cestná a vodná)' odsek 1

Ekologickejšia pozemná doprava: Vývoj 
technológií a vedomostí súvisiacich 
s redukciou znečistenia (vzduchu, vody 
a pôdy) a s takými ekologickými účinkami, 
ako sú klimatické zmeny, zdravie, biologická 

Environmentálne vhodnejšia pozemná 
doprava: Vývoj technológií a znalostí
súvisiacich s redukciou znečistenia 
(vzduchu, vody a pôdy) a s 
environmentálnymi vplyvmi, ako sú zmena 
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diverzita a hluk. Výskum zlepší čistotu 
a energetickú účinnosť elektrických vlakov
a podporí využívanie alternatívnych palív,
vrátane vodíka a palivových článkov. 
Príslušné činnosti sa budú týkať 
infraštruktúry, vozidiel, plavidiel 
a technológií komponentov, vrátane 
optimalizácie celého systému. Výskum 
vývoja špecifického pre dopravu bude 
zahŕňať výrobu, výstavbu, prevádzku, 
údržbu, opravu, inšpekciu, recykláciu, 
stratégie súvisiace s koncom životnosti 
a zásahy na mori v prípade nehody.

klímy, zdravie, biodiverzita a hluk. Výskum 
zlepší čistotu, nákladovú a energetickú 
efektívnosť hnacích systémov a podporí 
využívanie alternatívnych palív vrátane 
vodíka a palivových článkov a systémov 
využívajúcich alternatívne hybridné 
motory. Príslušné činnosti sa budú týkať 
infraštruktúry, vozidiel, plavidiel a 
technológií komponentov vrátane 
optimalizácie celého systému. Výskum 
vývoja špecifického pre dopravu bude 
zahŕňať výrobu, konštrukciu, prevádzku, 
údržbu, diagnostiku, opravu, inšpekciu, 
demontáž, likvidáciu, recykláciu, stratégie 
súvisiace s koncom životnosti a zásahy na 
mori v prípade nehody.

Or. es

Odôvodnenie

Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza starý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143 a 
rozširuje ho o niektoré aspekty, ktorým sa venoval.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Andres Tarand

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 396
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Pozemná doprava (železničná, cestná a vodná)' odsek 1

Ekologickejšia pozemná doprava: Vývoj 
technológií a vedomostí súvisiacich 
s redukciou znečistenia (vzduchu, vody 
a pôdy) a s takými ekologickými účinkami, 
ako sú klimatické zmeny, zdravie, biologická 
diverzita a hluk. Výskum zlepší čistotu 
a energetickú účinnosť elektrických vlakov
a podporí využívanie alternatívnych palív, 
vrátane vodíka a palivových článkov. 
Príslušné činnosti sa budú týkať 
infraštruktúry, vozidiel, plavidiel
a technológií komponentov, vrátane 
optimalizácie celého systému. Výskum 
vývoja špecifického pre dopravu bude 
zahŕňať výrobu, výstavbu, prevádzku, 
údržbu, opravu, inšpekciu, recykláciu, 
stratégie súvisiace s koncom životnosti 

Environmentálne vhodnejšia pozemná 
doprava: Vývoj technológií a znalostí
súvisiacich s redukciou znečistenia 
(vzduchu, vody a pôdy) a s redukciou
environmentálnych vplyvov dopravy vrátane
zmeny klímy, zdravia, biodiverzity a hluku. 
Výskum zlepší čistotu a energetickú 
efektívnosť hnacích systémov a podporí 
využívanie alternatívnych palív vrátane 
vodíka a palivových článkov. Príslušné 
činnosti sa budú týkať infraštruktúry, 
vozidiel, plavidiel a technológií 
komponentov vrátane optimalizácie celého 
systému. Výskum vývoja špecifického pre 
dopravu bude zahŕňať výrobu, konštrukciu, 
prevádzku, údržbu, opravu, inšpekciu, 
recykláciu, stratégie súvisiace s koncom 
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a zásahy na mori v prípade nehody. životnosti a zásahy na mori v prípade 
nehody.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie o novej smernici Eurovignette 2 zahŕňa cieľ vyvinúť metodiku výpočtu externých 
environmentálnych a sociálnych nákladov. 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 941 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique 
Vlasto, Pilar del Castillo a Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 397
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Pozemná doprava (železničná, cestná a vodná)' odsek 1

Ekologickejšia pozemná doprava: Vývoj 
technológií a vedomostí súvisiacich 
s redukciou znečistenia (vzduchu, vody 
a pôdy) a s takými ekologickými účinkami, 
ako sú klimatické zmeny, zdravie, biologická 
diverzita a hluk. Výskum zlepší čistotu 
a energetickú účinnosť elektrických vlakov
a podporí využívanie alternatívnych palív,
vrátane vodíka a palivových článkov. 
Príslušné činnosti sa budú týkať 
infraštruktúry, vozidiel, plavidiel 
a technológií komponentov, vrátane 
optimalizácie celého systému. Výskum 
vývoja špecifického pre dopravu bude 
zahŕňať výrobu, výstavbu, prevádzku, 
údržbu, opravu, inšpekciu, recykláciu, 
stratégie súvisiace s koncom životnosti 
a zásahy na mori v prípade nehody.

Environmentálne vhodnejšia pozemná 
doprava: Vývoj technológií a znalostí
súvisiacich s redukciou znečistenia 
(vzduchu, vody a pôdy) a s 
environmentálnymi vplyvmi, ako sú zmena 
klímy, zdravie, biodiverzita a hluk. Výskum 
zlepší čistotu a energetickú efektívnosť 
hnacích systémov a podporí využívanie 
alternatívnych palív vrátane vodíka a 
palivových článkov s cieľom dosiahnuť 
bezuhlíkové dopravné prostriedky. Príslušné 
činnosti sa budú týkať infraštruktúry, 
vozidiel, plavidiel a technológií 
komponentov vrátane optimalizácie celého 
systému. Výskum vývoja špecifického pre 
dopravu bude zahŕňať výrobu, konštrukciu, 
prevádzku, údržbu, opravu, inšpekciu, 
recykláciu, stratégie súvisiace s koncom 
životnosti a zásahy na mori v prípade 
nehody.

Or. en

Odôvodnenie

Je ťažké určiť obsah pojmu „čisté a efektívne“ motory. Cieľom tohto pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu je vysvetliť práve tento bod textu. Na druhej strane musí byť základným
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cieľom vývoja nových palív pre pozemnú dopravu dosiahnutie takých riešení pre oblasť 
dopravy, pri ktorých sa nevyužíva uhlík. 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 943 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 398
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Pozemná doprava (železničná, cestná a vodná)' odsek 2

Stimulácia prechodu na iný typ prepravy 
a boj proti dopravným zápcham 
v dopravných koridoroch: Vývoj 
a demonštrácia súvislej dopravy ľudí 
a tovaru „od dverí k dverám“, ako aj 
technológií na zabezpečenie účinnej 
intermodality, s prihliadnutím na 
konkurencieschopnosť železničnej dopravy. 
Patria sem činnosti zaoberajúce sa 
interoperabilitou a prevádzkovou 
optimalizáciou miestnych, regionálnych, 
vnútroštátnych a európskych dopravných 
sietí, systémov a služieb a ich intermodálnou 
integráciou. Príslušné činnosti sa budú 
zameriavať na optimalizované využívanie 
infraštruktúry, vrátane terminálov 
a špecializovaných sietí, na 
zdokonaľovanie dopravy, dopravný 
a informačný manažment, na vylepšenú 
logistiku nákladov a intermodalitu prepravy 
cestujúcich. Budú sa vyvíjať inteligentné 
systémy, koncepcie a technológie nových 
vozidiel a plavidiel, vrátane operácií 
nakladania a vykladania. Informácie 
potrebné na tvorbu politiky budú 
obsahovať tvorbu cien a fakturáciu 
v súvislosti s infraštruktúrou, hodnotenie 
opatrení európskej dopravnej politiky 
a politiku a projekty transeurópskych sietí.

Stimulácia prechodu na iný druh dopravy 
a boj proti dopravným zápcham 
v dopravných koridoroch: Vývoj 
a demonštrácia súvislej dopravy ľudí 
a tovaru „od dverí k dverám“, ako aj 
technológií na zabezpečenie účinnej 
intermodality, s prihliadnutím na 
konkurencieschopnosť železničnej dopravy. 
Patria sem činnosti zaoberajúce sa 
interoperabilitou a prevádzkovou 
optimalizáciou miestnych, regionálnych, 
vnútroštátnych a európskych dopravných 
sietí, systémov a služieb a ich intermodálnou 
integráciou, ako aj ďalšie skúsenosti a 
rozvoj európskeho systému riadenia 
železničnej dopravy.

Or. en
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Odôvodnenie

Európsky systém riadenia železničnej dopravy je dôležitý v kontexte transeurópskej dopravnej 
siete (TEN-T). Mal by sa rozvíjať ďalší sprievodný výskum v oblasti normalizácie, stabilizácie 
a nových skúseností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 399
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Pozemná doprava (železničná, cestná a vodná)' odsek 3

Zabezpečovanie trvalo udržateľnej mestskej 
mobility: Sústredenie sa na mobilitu ľudí 
a tovaru prostredníctvom výskumu „vozidiel 
novej generácie“ a ich vstupu na trh, 
spojenie všetkých prvkov čistej, energeticky 
účinnej, bezpečnej a inteligentnej cestnej 
dopravy. Výskum nových koncepcií 
mobility, moderných organizačných 
systémov, systémov riadenia mobility 
a vysoko kvalitnej verejnej dopravy bude 
zameraný na zabezpečenie jej dostupnosti 
pre všetkých a na vysokú úroveň 
intermodálnej integrácie. Budú sa vyvíjať 
a testovať moderné stratégie čistej mestskej 
dopravy1. Mimoriadna pozornosť sa bude 
venovať neznečisťujúcim spôsobom 
dopravy, riadeniu dopytu, racionalizácii 
súkromnej dopravy a informačným 
a komunikačným stratégiám, službám 
a infraštruktúram. Nástroje podporujúce 
vývoj a realizáciu dopravnej politiky budú 
zahŕňať plánovanie dopravy a využívania 
pôdy.

Zabezpečenie trvalo udržateľnej mestskej 
mobility pre všetkých občanov vrátane 
občanov s postihnutím: Sústredenie sa na 
mobilitu ľudí a tovaru prostredníctvom 
výskumu „vozidiel novej generácie“ a ich 
vstupu na trh, spojenie všetkých prvkov 
čistej, energeticky efektívnej, bezpečnej a 
inteligentnej cestnej dopravy. Výskum 
nových koncepcií dopravy a mobility, 
inovačných organizačných systémov a
systémov riadenia mobility a vysoko 
kvalitnej verejnej dopravy bude zameraný na 
zabezpečenie jej dostupnosti pre všetkých 
a na vysokú úroveň intermodálnej integrácie. 
Budú sa vyvíjať a testovať moderné stratégie 
čistej mestskej dopravy. Mimoriadna 
pozornosť sa bude venovať neznečisťujúcim 
spôsobom dopravy, riadeniu dopytu, 
racionalizácii súkromnej dopravy a 
informačným a komunikačným stratégiám, 
službám a infraštruktúram. Nástroje a 
modely podpory tvorby a vykonávania 
politík budú zahŕňať plánovanie dopravy a 
využívania pôdy.

Or. es

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je rozšírením starého pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu 114.

  
1 Vychádza sa zo skúseností iniciatívy CIVITAS.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 400
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Pozemná doprava (železničná, cestná a vodná)' odsek 4

Zvyšovanie bezpečnosti: Vývoj technológií 
a inteligentných systémov na ochranu 
ohrozených osôb, akými sú vodiči, cyklisti, 
cestujúci, posádky a chodci. Na účely 
navrhovania vozidiel, plavidiel 
a infraštruktúry sa budú vyvíjať pokročilé
technické systémy a metodiky analýzy rizík. 
Dôraz sa bude klásť na integračné prístupy 
spájajúce ľudské prvky, štrukturálnu 
integritu, preventívnu, pasívnu a aktívnu 
bezpečnosť, riadenie záchrany a krízový
manažment. Bezpečnosť sa bude považovať 
za neoddeliteľnú súčasť celkového 
dopravného systému zahŕňajúceho 
infraštruktúru, tovar a kontajnery, užívateľov 
a prevádzkovateľov dopravy, vozidlá 
a plavidlá a opatrenia na politickej 
a legislatívnej úrovni, vrátane podpory 
rozhodnutí a schvaľovacích nástrojov, 
otázka bezpečnosti sa bude riešiť zakaždým, 
keď bude predstavovať podstatnú 
požiadavku v rámci dopravného systému..

Zlepšovanie bezpečnosti a ochrany: Vývoj 
technológií a inteligentných systémov na 
ochranu zraniteľných osôb, akými sú vodiči, 
cyklisti, cestujúci, posádky a chodci. Na 
účely navrhovania vozidiel, plavidiel 
a infraštruktúry sa budú vyvíjať moderné
technické systémy a metodiky analýzy rizík. 
Dôraz sa bude klásť na integračné prístupy 
spájajúce ľudské prvky, štrukturálnu 
integritu, preventívnu, pasívnu a aktívnu 
bezpečnosť, záchranné a krízové riadenie. 
Bezpečnosť sa bude považovať za 
neoddeliteľnú súčasť celkového dopravného 
systému zahŕňajúceho infraštruktúru na 
pevnine alebo na mori, tovar (vrátane 
skvapalneného zemného plynu)  
a kontajnery, užívateľov a prevádzkovateľov 
dopravy, vozidlá a plavidlá a opatrenia na 
politickej a legislatívnej úrovni vrátane 
podpory rozhodnutí a overovacích nástrojov; 
otázka bezpečnosti sa bude riešiť zakaždým, 
keď bude predstavovať podstatnú 
požiadavku v rámci dopravného systému.

Or. en

Odôvodnenie

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and  Asia mainly. LNG is indeed the right answer to 
diversify the European external sources of natural gas and to have access to further 
resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the 
development of the spot gas market. As consequences, Europe will have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts : 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery. 
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R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 401
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Pozemná doprava (železničná, cestná a vodná)' odsek 5

Zvyšovanie konkurencieschopnosti: 
Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
dopravného priemyslu, zabezpečovanie 
trvalo udržateľných, efektívnych a finančne 
dostupných dopravných služieb a vytváranie 
nových kvalifikácií a pracovných príležitostí 
prostredníctvom výskumu a vývoja. 
Technológie pokročilých priemyselných 
procesov budú zahŕňať návrh, výrobu, 
montáž, výstavbu a údržbu a budú sa 
zameriavať na znižovanie nákladov počas 
životného cyklu a na skracovanie doby
vývoja. Dôraz sa bude klásť na moderné
koncepcie produktov a na zdokonalené 
dopravné služby zabezpečujúce vyššiu 
spokojnosť zákazníkov. Bude sa vyvíjať 
nová organizácia výroby, vrátane riadenia 
zásobovacieho reťazca a distribučných 
systémov.

Posilňovanie konkurencieschopnosti: 
Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
dopravného priemyslu, zabezpečovanie 
trvalo udržateľných, efektívnych a finančne 
dostupných dopravných služieb a vytváranie 
nových zručností a pracovných príležitostí 
prostredníctvom výskumu a vývoja. 
Technológie moderných priemyselných 
procesov budú zahŕňať návrh, výrobu, 
montáž, výstavbu a údržbu a budú sa 
zameriavať na znižovanie nákladov počas 
životného cyklu a na skracovanie času
vývoja. Dôraz sa bude klásť na inovačné
koncepcie výrobkov a systémov a na 
zdokonalené dopravné služby zabezpečujúce 
vyššiu spokojnosť zákazníkov. Bude sa 
vyvíjať nová organizácia výroby vrátane 
riadenia zásobovacieho reťazca a 
distribučných systémov.

Or. en

Odôvodnenie

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
have: 
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- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts : a promised 
answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural gas 
infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures : energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank …  
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
proposals. 

Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the
LNG development and test facilities : oil & gas operators,  oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, 
Umberto Pirilli, Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta a 

Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 402
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Doprava (vrátane aeronautiky)' nadpis ‘Činnosti’ podnadpis 

'Podpora Európskeho globálneho satelitného navigačného systému (Galileo)' odsek 3

Poskytovanie nástrojov a vytváranie 
vhodného prostredia: zaistenie bezpečného 
využívania služieb, predovšetkým 
prostredníctvom certifikácie v kľúčových 
aplikačných oblastiach; príprava 
a potvrdenie primeranosti služieb vzhľadom 
na novú politiku a právne predpisy, vrátane 
ich realizácie; riešenie verejných 
regulovaných služieb v súlade so schválenou 
politikou prístupu; vývoj základných 
digitálnych topologických, kartografických 
a geodetických údajov a systémov 
používaných v navigačných aplikáciách; 
riešenie bezpečnostných potrieb 
a požiadaviek.

Poskytovanie nástrojov a vytváranie 
vhodného prostredia: zaistenie bezpečného 
využívania služieb, predovšetkým 
prostredníctvom certifikácie v kľúčových 
aplikačných oblastiach; príprava 
a potvrdenie vhodnosti služieb vzhľadom 
pre nové politiky a právne predpisy vrátane 
ich vykonávania; riešenie verejných 
regulovaných služieb v súlade so schválenou 
politikou prístupu; vývoj základných 
digitálnych topologických, kartografických 
a geodetických údajov a systémov 
pre navigačné aplikácie; riešenie 
bezpečnostných potrieb a požiadaviek. V 
oblasti bezpečnosti sa v záujme maximálnej 
interakcie so systémami súvisiacimi s 
aplikáciou GMES podporia štúdie 
uskutočniteľnosti a názorné ukážky s 
cieľom dosiahnuť podľa možnosti v každej 
fáze kompatibilitu a postupné zbližovanie 
aplikácie GMES a systému Galileo ako 



AM\619004SK.doc PE 374.414v01-00 62/90 AM\

SK

súčasť „systému systémov“ GMES.

Or. en

Odôvodnenie

Aplikácia GMES a systém Galileo sú z hľadiska rozsahu a štruktúry celkom odlišné, oba sú 
však zamerané na konečných užívateľov spôsobom, ktorého cieľom je posilniť ako schopnosť 
občanov spoľahnúť sa na širokú škálu nástrojov v ich každodennom živote, tak aj kapacity 
spoločností a miestnych orgánov dosiahnuť úplný stav subsidiarity prostredníctvom široko 
rozšírených a kompaktných technologických nástrojov a komunikačných systémov.

Najmä v období pred rozmiestnením vlastnej satelitnej zostavy v rámci GMES, ktorá sa má 
pridať k národným zostavám vesmírneho charakteru, je nevyhnutné oba programy v 
niektorých bodoch považovať za komplementárne. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz a Caroline 
Lucas v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 403
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Sociálno-ekonomické a humanitné vedy' názov 'Cieľ' 

Vytváranie hlbšieho a spoločného 
porozumenia komplexných a navzájom 
prepojených hospodárskych otázok, ktoré 
musí Európa riešiť, ku ktorým patria napr.
rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť, 
sociálna kohézia a trvalá udržateľnosť, 
kvalita života, vzdelávanie a vzájomná 
globálna prepojenosť, najmä s cieľom 
zabezpečovať kvalitnejšiu vedomostnú 
základňu pre politiku v príslušných
oblastiach.

Vytváranie hlbšieho spoločného 
porozumenia zložitých a navzájom 
prepojených sociálno-ekonomických otázok, 
ktoré musí Európa riešiť, ako napríklad rast, 
vysoko kvalitná zamestnanosť, starnúca 
spoločnosť a konkurencieschopnosť, 
sociálna súdržnosť, trvalá udržateľnosť, 
kvalita života, vzdelávanie, mier, kultúrne 
otázky a vzájomná globálna prepojenosť, 
najmä s cieľom zabezpečovať kvalitnejšiu 
vedomostnú základňu pre politiky v 
dotknutých oblastiach.

Or. en

Odôvodnenie

Starnúca spoločnosť je jednou z kľúčových úloh budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 404
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Sociálno-ekonomické a humanitné vedy' nadpis ‘Činnosti’ 

podnadpis 'Rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti' odsek 1 
úvodná časť
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Táto téma sa bude zameriavať na rozvoj a 
integráciu výskumu v otázkach 
ovplyvňujúcich rast, zamestnanosť a 
konkurencieschopnosť na účely 
zabezpečenia lepšieho a integrovaného 
chápania týchto otázok pre ďalší rozvoj 
vedomostnej spoločnosti. Pri dosahovaní 
týchto cieľov sa bude využívať politický a
podporný pokrok. Výskum bude spájať tieto 
aspekty problematiky: 

Táto téma sa bude zameriavať na rozvoj a 
integráciu výskumu v otázkach 
ovplyvňujúcich rast, socio-ekonomickú 
stabilitu, zamestnanosť a 
konkurencieschopnosť, kohéziu v oblasti 
technológií a rozvoj informačnej 
spoločnosti na účely zabezpečenia lepšieho 
a integrovaného chápania týchto otázok v 
záujme ďalšieho rozvoja znalostnej 
spoločnosti. Podporí sa tým príslušná 
politika a pokrok pri dosahovaní týchto 
cieľov. Výskum bude spájať tieto aspekty 
problematiky: 

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zohľadniť problémy, ktoré ovplyvňujú sociálno-ekonomickú stabilitu a začlenenie 
nielen oficiálneho, ale aj neoficiálneho vzdelávania.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
981 k návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 405
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Sociálno-ekonomické a humanitné vedy' názov 'Činnosti' 

podnadpis 'Rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti' odsek 1 
odrážka 1

– – meniacu sa úlohu poznatkov v celej 
ekonomike, vrátane rozličných typov 
vedomostí a schopností, vzdelávania, 
celoživotného vzdelávania a nehmotných 
investícií.

— meniacu sa úlohu poznatkov v celej 
ekonomike vrátane rozličných typov 
vedomostí a schopností, vzdelávania 
(vrátane neoficiálneho vzdelávania), 
celoživotného vzdelávania a nehmotných 
investícií.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné vziať do úvahy problémy ovplyvňujúce sociálno-ekonomickú stabilitu a zahrnúť 
nielen oficiálne, ale i neoficiálne vzdelávanie.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
981 k návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Reino Paasilinna

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 406
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Sociálno-ekonomické a humanitné vedy' názov 'Činnosti' 

podnadpis 'Rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti' odsek 1 
odrážka 1

– meniacu sa úlohu poznatkov v celej 
ekonomike, vrátane rozličných typov 
vedomostí a schopností, vzdelávania, 
celoživotného vzdelávania a nehmotných 
investícií.

— meniacu sa úlohu znalostí v celom 
hospodárstve vrátane rozličných typov 
znalostí a schopností, kreativity, kultúrnych 
faktorov, hodnôt, vzdelávania, 
celoživotného vzdelávania a nehmotných 
investícií; úlohu znalostí a nehmotného 
majetku pri vytváraní hospodárskeho, 
sociálneho a kultúrneho bohatstva, ako aj 
sociálnej a environmentálnej prosperity.

Or. en

Odôvodnenie

Kreativita, kultúrne faktory a hodnoty sú pre Európu a z globálneho hľadiska pre jej 
konkurencieschopnosť mimoriadne dôležité. Preto ich treba zohľadňovať. 

Znalosti by mali mať významné miesto v rámci dosahovania lisabonských cieľov pri vytváraní 
znalostnej ekonomiky a mali by tak zabezpečiť konkurencieschopnosť a rast v Európe. Týmto 
sa podporí blahobyt v oblasti životného prostredia a v sociálnej a kultúrnej oblasti.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 985 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 407
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Socioekonómia a spoločenské vedy' nadpis 'Činnosti' podnadpis 
'Rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti' odsek 1 odrážka 1

– meniacu sa úlohu poznatkov v celej 
ekonomike, vrátane rozličných typov 
vedomostí a schopností, vzdelávania, 
celoživotného vzdelávania a nehmotných 
investícií.

– meniacu sa úlohu znalostí v celom 
hospodárstve vrátane rozličných typov 
znalostí a schopností, podnikania, 
vzdelávania, celoživotného vzdelávania 
a nehmotných investícií,

Or. en
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Odôvodnenie

Výskum v oblasti sociálnych a inštitucionálnych podmienok úspešného podnikania má 
kľúčový význam pre globálnu konkurencieschopnosť Európy a podporu lisabonskej stratégie.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 982 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 408
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Socioekonómia a spoločenské vedy' nadpis 'Činnosti' podnadpis 
'Rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti' odsek 1 odrážka 2

– ekonomické štruktúry, štrukturálne zmeny 
a otázky produktivity, vrátane úlohy sektoru 
služieb, financií, demografie, dopytu a 
procesov dlhodobých zmien. 

– ekonomické štruktúry, štrukturálne zmeny 
a otázky produktivity vrátane 
reštrukturalizácie európskych podnikov, 
vytvorenia tzv. európskych priemyselných 
šampiónov, úlohy sektoru služieb, financií, 
demografie, dopytu a procesov dlhodobých 
zmien. 

Or. en

Odôvodnenie

Jedným z hlavných bodov súčasnej politickej debaty v EÚ je štrukturálna tendencia 
reštrukturalizovať podniky, uskutočňovať ich fúzie a prevzatia, prepojená s politicko-
hospodárskou otázkou vytvorenia tzv. európskych šampiónov v rôznych priemyselných 
sektoroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 409
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Socioekonómia a spoločenské vedy' nadpis 'Činnosti'podnadpis 

'Rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti' odsek 1 odrážka 3

– inštitucionálne a politické otázky, vrátane 
makroekonomickej politiky, trhov práce, 
inštitucionálnych súvislostí a politickej 
kohézie a koordinácie. 

– inštitucionálne a politické otázky vrátane 
makroekonomickej politiky, trhov práce, 
sociálnych systémov a systémov sociálneho 
zabezpečenia, inštitucionálnych súvislostí a 
politickej ucelenosti a koordinácie. 

Or. en
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Odôvodnenie

Nátlak vyvíjaný na európske sociálne systémy a systémy sociálneho zabezpečenia v súvislosti 
so starnutím obyvateľstva nevyhnutnosťou prijať tieto systémy je jedným z kľúčových 
problémov ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť Európy. Získanie dostatočných vedomostí 
o tejto problematike je základom pre zachovanie európskeho životného štýlu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz a Alyn Smith

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 410
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Socioekonómia a spoločenské vedy' nadpis 'Činnosti'podnadpis 

'Rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti' odsek 1 odrážka 3

– inštitucionálne a politické otázky, vrátane 
makroekonomickej politiky, trhov práce, 
inštitucionálnych súvislostí a politickej 
kohézie a koordinácie. 

– inštitucionálne a politické otázky vrátane 
makroekonomickej politiky, trhov práce, 
vnútroštátnych a regionálnych 
inštitucionálnych súvislostí a politickej 
ucelenosti a koordinácie. 

Or. en

Odôvodnenie

Mnohé z problémov týkajúcich sa hospodárskeho rastu sa riešia na regionálnej alebo 
miestnej úrovni. Preto je potrebné preskúmanie týchto problémov nielen v kontexte 
vnútroštátnych, ale aj regionálnych inštitúcií.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 984 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 411
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Socioekonómia a spoločenské vedy' nadpis 'Činnosti'podnadpis 

'Rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti' odsek 1 odrážka 3

– inštitucionálne a politické otázky, vrátane 
makroekonomickej politiky, trhov práce, 
inštitucionálnych súvislostí a politickej 
kohézie a koordinácie. 

– inštitucionálne a politické otázky, vrátane 
makroekonomickej politiky, trhov práce, 
inštitucionálnych súvislostí, meniacej sa 
úlohy vedeckých poznatkov na politickom 
aj verejnom poli a politickej ucelenosti a 
koordinácie. 

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 980 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz a Gisela 
Kallenbach v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 412
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Socioekonómia a spoločenské vedy' nadpis 'Činnosti'podnadpis 

'Rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti' odsek 1 odrážka 1 
a (nová)

– rozvoj urbanistického výskumu s cieľom 
lepšie porozumieť tematickým (životné 
prostredie, doprava, sociálne, ekonomické 
a demografické zmeny, atď.) 
a priestorovým (mestským a regionálnym)
interakciám v mestách a rozvinúť 1) 
inovatívne mechanizmy plánovania, ktoré 
by riešili problémy celistvým a udržateľným 
spôsobom a 2) inovatívne procesy riadenia, 
ktoré by zlepšili účasť občanov 
a spoluprácu medzi verejnými a 
súkromnými subjektmi, lepšie porozumenie 
úloh európskych miest v celosvetovom 
kontexte (mestská súťaživosť), podporili 
miestne orgány pri zlepšovaní sociálnej 
súdržnosti a v boji proti vylúčeniu v 
mestách, kde narastajú nerovnosti aj 
napriek hospodárskemu rozvoju.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie nepočíta s osobitným výskumom v oblasti mestského rozvoja, pričom väčšina 
občanov EÚ žije v mestách. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je znovu 
zaviesť urbanistický aspekt do výskumu. Vzhľadom na minuloročné nepokoje na francúzskych 
predmestiach je potrebné, aby bol takýto výskum zahrnutý do rámcového programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz a Hiltrud 
Breyer v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 413
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Socioekonómia a spoločenské vedy' nadpis 'Činnosti'podnadpis 
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'Hlavné trendy v spoločnosti a ich dôsledky' odsek 1 odrážka 2 

– zmeny v príbuzných aspektoch životného 
štýlu, rodiny, práce, spotreby, zdravia a 
kvality života, vrátane otázok detí, mládeže 
a invalidity.

– zmeny v príbuzných aspektoch životného 
štýlu, rodiny, práce vrátane rovnakých 
príležitostí a boja proti diskriminácii na 
pracoviskách, spotreby, zdravia a kvality 
života vrátane otázok týkajúcich sa detí, 
vedomostne veľmi nadaných detí, mládeže 
a zdravotného postihnutia.

Or. en

Odôvodnenie

Part 1: Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and companies
Part 2: In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Patrizia Toia a Jean Marie Beaupuy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 414
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Socioekonómia a spoločenské vedy' nadpis 'Činnosti'podnadpis 

'Hlavné trendy v spoločnosti a ich dôsledky' odsek 1 odrážka 3 a (nová)

– správa miest, vývoj inovatívnych 
nástrojov, prístupov a odborného 
vzdelávania s cieľom zabezpečiť 
efektívnejšiu spoluprácu medzi rôznymi 
oblasťami správy a medzi verejnými
a súkromnými činiteľmi v rámci rozvoja 
procesov plánovania miest a mestských 
oblastí; nerovnosť napriek hospodárskemu 
rozvoju. 

Or. xm

Odôvodnenie

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
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developed and tested. The European city is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructure, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe's socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Göteborg strategies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 415
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Socioekonómia a spoločenské vedy' nadpis 'Činnosti'podnadpis 

'Hlavné trendy v spoločnosti a ich dôsledky' odsek 1 odrážka 3 b (nová)

– právne a etické hľadiská rozhodnutí 
v oblasti medicíny, biotechnológií 
a nanotechnológií. 

Or. en

Odôvodnenie

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 416
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Socioekonómia a spoločenské vedy' nadpis 'Činnosti' podnadpis 

'Hlavné trendy v spoločnosti a ich dôsledky' odsek 1 odrážky 3 c a 3 d (nové)

– konkurencieschopnosť miest: úloha 
európskych miest v celosvetovom kontexte, 
miestne politiky na zlepšenie súdržnosti,
– urbanistický výskum: zameranie sa na 
tematické (životné prostredie, doprava, 
sociálne, hospodárske a demografické 
zmeny, atď.) a priestorové interakcie 
v meste s cieľom vytvoriť integrované 
a trvalo udržateľné riadiace postupy.
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Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie nepočíta s osobitným výskumom v oblasti mestského rozvoja, pričom väčšina 
občanov EÚ žije v mestách. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je znovu 
zaviesť urbanistický aspekt do výskumu. Vzhľadom na minuloročné nepokoje na francúzskych 
predmestiach je potrebné, aby bol takýto výskum zahrnutý do rámcového programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 417
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Socioekonómia a spoločenské vedy' nadpis 'Činnosti' podnadpis 

'Hlavné trendy v spoločnosti a ich dôsledky' odsek 1 odrážka 3 e (nová)

– štúdie vplyvu kultúry, kultúrneho 
dedičstva, kreatívnych a na kultúru 
orientovaných odvetví priemyslu na 
sociálno-ekonomický rozvoj a trh práce.

Or. en

Odôvodnenie

Úloha, ktorú zohráva kultúrne prostredie je dôležitým, pre Európu charakteristickým 
faktorom, preto by mala byť pridaná hodnota kultúrneho prostredia dôkladne preskúmaná.  

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1009 k 
návrhu správy Jerzyho Buzeka o siedmom rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 418
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Socioekonómia a spoločenské vedy' nadpis 'Činnosti' podnadpis 

'Prognostické činnosti' odsek 1 odrážka 1

– rozsiahle socioekonomické prognózy v 
oblasti obmedzeného počtu kľúčových úloh 
a možností pre EÚ, prieskum problémov, ku 
ktorým patria napr. sú budúcnosť a účinky
starnutia, migrácie, globalizácie poznatkov, 
zmeny trestnej činnosti a najvýznamnejšie 
riziká.

– rozsiahle sociálno-ekonomické prognózy v 
oblasti obmedzeného počtu kľúčových úloh 
a možností pre EÚ, prieskum problémov, ku 
ktorým patrí napríklad budúcnosť a 
dôsledky starnutia, migrácie, globalizácie 
a šírenia znalostí, zmien trestnej činnosti a 
najvýznamnejšie riziká,

Or. en
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Odôvodnenie

Spolu s globalizáciou znalostí je nevyhnutné pochopiť mechanizmy ich šírenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 419
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Socioekonómia a spoločenské vedy' nadpis 'Činnosti' podnadpis 

'Prognostické činnosti' odsek 1 odrážka 4 a (nová)

– humanitné vedy: jazyk, jeho štruktúra 
a osvojovanie; história, dejiny umenia, 
geografia, vedy o Zemi, miestne dejiny; 
filozofia, dejiny kultúry a náboženstva. 
Kultúrne dedičstvo v súvislosti s vizuálnym 
umením, tradičným umením a remeslami, 
architektúrou a mestami.

Or. es

Odôvodnenie

Sú potrebné podrobné znalosti zdrojov spoločného acquis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jan Christian Ehler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 420
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' názov

9. Bezpečnosť a vesmír 9. Bezpečnosť

Or. de

Odôvodnenie

Napriek vzájomnému prepojeniu bezpečnosti a vesmíru by sa malo k týmto dvom témam 
pristupovať ako k dvom jasne definovaným prioritám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz a Caroline 
Lucas v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 421
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' nadpis 'Cieľ'odsek 1 
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Rozvíjať technológie a vedomosti pre 
budovanie kapacít uplatniteľných v civilnej 
oblasti potrebných na zabezpečovanie 
bezpečnosti občanov napr. pred hrozbou 
terorizmu a zločinu, ako aj pred účinkami a 
dôsledkami neúmyselných udalostí, akými 
sú prírodné katastrofy alebo priemyselné 
havárie; zabezpečovať optimálne a 
zosúladené využívanie dostupných a 
vyvíjajúcich sa technológií v prospech 
európskej bezpečnosti za súčasného 
dodržiavnia základných ľudských práv; a 
stimulovať spoluprácu poskytovateľov a 
užívateľov bezpečnostných riešení; 
prostredníctvom príslušných činností 
zároveň technologickú základňu európskeho 
bezpečnostného priemyslu a posilňovať jeho 
konkurencieschopnosť.

Rozvíjať technológie a vedomosti pre 
budovanie kapacít uplatniteľných v civilnej 
oblasti potrebných na zabezpečovanie 
bezpečnosti občanov napr. pred hrozbou 
terorizmu a zločinu, ako aj pred účinkami a 
dôsledkami neúmyselných udalostí, akými 
sú prírodné katastrofy alebo priemyselné 
havárie; zabezpečovať optimálne a 
zosúladené využívanie dostupných a 
vyvíjajúcich sa technológií v prospech 
európskej bezpečnosti za súčasného 
dodržiavania základných ľudských práv
a rešpektovania súkromia; uvedomiť si 
hranice technológií v boji proti terorizmu, 
kriminalite a v iných otázkach bezpečnosti, 
zabezpečiť primerané financovanie 
výskumu základných príčin týchto javov 
a ich možných riešení; zabezpečiť, aby boli 
priority v tejto oblasti definované skôr 
verejnými ako obchodnými záujmami, 
pričom na všetky výdavky budú v plnej 
miere dohliadať zodpovedné orgány bez 
nadmernej účasti priemyslu a stimulovať 
spoluprácu poskytovateľov a užívateľov 
bezpečnostných riešení zameraných na 
mierové vyriešenie konfliktov; 
prostredníctvom príslušných činností 
zároveň posilňovať technologickú základňu 
európskeho bezpečnostného priemyslu 
a jeho konkurencieschopnosť.

Or. en

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 422
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Bezpečnosť'názov 

9.1 Bezpečnosť vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Napriek vzájomnému prepojeniu bezpečnosti a vesmíru by sa malo k týmto dvom témam 
pristupovať ako k dvom jasne definovaným prioritám.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jan Christian Ehler a Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 423
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Bezpečnosť' nadpis 'Prístup' odsek 2 

Činnosti na úrovni Spoločenstva sa budú 
zaoberať štyrmi oblasťami bezpečnostnej 
misie, ktoré boli stanovené v rámci 
odpovede na osobitné úlohy vysokého 
politického významu a na európsku pridanú 
hodnotu súvisiacu s hrozbami 
a potenciálnymi bezpečnostnými incidentmi, 
a tromi oblasťami prierezového záujmu. 
Každá oblasť misie pokrýva šesť fáz, ktoré 
sa vzájomne líšia čo do času a dôrazu. Je to 
týchto šesť fáz: identifikácia (v súvislosti s 
incidentmi), prevencia (v súvislosti s 
hrozbami), ochrana (v súvislosti s cieľmi), 
príprava (v súvislosti s operáciami), reakcia 
(v súvislosti s krízou) a obnova (v súvislosti 
s dôsledkami); vyjadrujú to, aké opatrenia sa 
musia prijať v jednotlivých fázach. Prvé 
štyri fázy sa týkajú opatrení, ktoré bránia 
incidentom a zmierňujú ich negatívne 
účinky, posledné dve fázy sa týkajú opatrení 
zvládania situácie incidentu a dlhodobých 
dôsledkov.

Činnosti na úrovni Spoločenstva sa budú 
zaoberať štyrmi oblasťami bezpečnosti, 
ktoré boli stanovené v rámci reakcie na 
osobitné úlohy vysokého politického 
významu a európskej pridanej hodnoty
súvisiace s hrozbami a potenciálnymi 
bezpečnostnými incidentmi, ako aj tromi
multitematickými oblasťami. Musia byť 
splnené osobitné požiadavky dôvernosti, 
nemalo by však dochádzať k zbytočnému 
zahmlievaniu výskumných výsledkov. Na 
tento účel je potrebné stanoviť oblasti, 
ktoré v súčasnosti umožňujú 
transparentnosť výsledkov výskumu.  
Každá oblasť je rozdelená na šesť fáz, ktoré 
sa od seba líšia dĺžkou a dôrazom. Sú to:
identifikácia (v súvislosti s incidentmi), 
prevencia (v súvislosti s hrozbami), ochrana 
(v súvislosti s cieľmi), príprava (v súvislosti 
s operáciami), reakcia (v súvislosti s krízou) 
a obnova (v súvislosti s dôsledkami); 
vyjadrujú to, aké opatrenia sa musia prijať v 
jednotlivých fázach. Prvé štyri fázy sa týkajú 
opatrení, ktoré bránia incidentom a 
zmierňujú ich negatívne účinky, posledné 
dve fázy sa týkajú opatrení zvládania 
incidentu a dlhodobých dôsledkov.

Or. de

Odôvodnenie

Komisia vo svojom návrhu programu spolupráce uvádza: „Aby sa posilnilo šírenie 
a využívanie výsledkov výskumu v EÚ, vo všetkých tematických oblastiach sa bude 
podporovať... šírenie znalostí a prenos výsledkov.“ Za týmto vyjadrením nasleduje poznámka 
pod čiarou, v ktorej sa hovorí, že „V niektorých prípadoch sa na bezpečnostný výskum môžu 
v súlade s pravidlami účasti a šírenia uplatňovať určité obmedzenia“. Cieľom tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zohľadniť špecifické požiadavky bezpečnostného 
výskumu. Jeho prijatím by Európsky parlament opätovne zdôraznil svoj predchádzajúci 
postoj. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jan Christian Ehler a Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 424
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Bezpečnosť' nadpis 'Prístup' odsek 6 

Výrazne sa podporuje účasť malých 
a stredných podnikov na týchto činnostiach, 
ako aj účasť orgánov a organizácií 
zodpovedných za bezpečnosť občanov. Rada
(ESRAB) bude podporovať definovanie
obsahu a štruktúry výskumu v oblasti tejto 
témy.

Výrazne sa podporuje účasť malých 
a stredných podnikov na týchto činnostiach, 
ako aj účasť orgánov a organizácií 
zodpovedných za bezpečnosť občanov. Pre 
oblasť bezpečnostného výskumu je však 
potrebné upraviť vymedzenie pojmu MSP, 
pokiaľ ide o počet zamestnancov a údaje 
o obrate, alebo by sa mal prípadne podnik 
klasifikovať ako MSP, ak v rámci jeho 
prevádzky existuje súlad medzi 
vlastníctvom, ručením, riadením, rizikami 
a zodpovednou účasťou. Dlhodobejší 
výskumný program, ktorý vypracoval 
Poradný výbor pre európsky bezpečnostný 
výskum (ESRAB), bude podporovať 
vymedzenie obsahu a štruktúry výskumu 
v oblasti tejto témy.

Or. de

Odôvodnenie

Zatiaľ čo je v mnohých odvetviach hospodárstvo štruktúrované tak, aby boli MSP – v zmysle 
definície EÚ – hnacou silou inovácie a konkurencieschopnosti, oblasť bezpečnosti 
predstavuje výnimku. V tejto oblasti sú pre inováciu nevyhnutné firmy, ktorých činnosť sa 
často neobmedzuje výlučne na oblasť bezpečnostného výskumu, čiastočne v dôsledku 
neschopnosti dokončiť vnútorný trh a pre obmedzenú hospodársku súťaž, a teda nespĺňajú 
podmienky, aby mohli byť podľa definície EÚ kvalifikované ako MSP. Do úvahy sa musí vziať 
štruktúra sektora. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú David Hammerstein Mintz a Caroline 
Lucas v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 425
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Bezpečnosť' nadpis 'Činnosti' bod 1

Ochrana pred terorizmom a zločinom: 
Činnosti sa budú sústreďovať na aspekty 
hrozieb potenciálnych incidentov, akými sú 
páchatelia, zariadenia a prostriedky, ktoré 
používajú, a mechanizmy útoku. Na 
zvládnutie misie v tejto oblasti sú potrené
mnohé schopnosti, ktoré sa týkajú 

Ochrana pred terorizmom a zločinom: 
Činnosti sa budú sústreďovať na aspekty 
hrozieb potenciálnych incidentov, akými sú 
páchatelia, zariadenia a prostriedky, ktoré 
používajú, a mechanizmy útoku. Na 
zvládnutie misie v tejto oblasti je potrebných 
niekoľko spôsobilostí, ktoré sa týkajú 
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predovšetkým fáz „identifikácie“, 
„prevencie“, „prípravy“ a „reakcie“. 
Cieľom je zabrániť incidentom a zároveň 
zmierniť ich dôsledky. V snahe získať 
požadované schopnosti sa bude klásť dôraz 
na tieto otázky: hrozba (napr. chemická, 
biologická, rádiologická a jadrová), 
informovanosť (napr. získavanie, 
zhromažďovanie, využívanie, zdieľanie
informácií; používanie výstražných 
signálov), detekcia (napr. nebezpečných 
látok, osôb alebo skupín, podozrivého 
správania sa), identifikácia (napr. osôb, typu 
a množstva látok), prevencia (napr. kontrola 
prístupu a pohybu, vzhľadom na finančné 
prostriedky kontrola finančných štruktúr), 
pripravenosť (napr. hodnotenie rizík; 
kontrola úmyselne vypustených 
biologických a chemických látok; 
hodnotenie úrovne strategických rezerv, 
medzi ktoré patrí pracovná sila, kvalifikácia, 
zariadenia, spotrebný materiál; v súvislosti s 
rozsiahlymi udalosťami, atď.), neutralizácia 
a obmedzovanie účinkov teroristických 
útokov a zločinov, spracovanie údajov 
súvisiacich s výkonom práva.

predovšetkým fáz identifikácie, prevencie, 
prípravy a reakcie. Cieľom je zabrániť 
incidentom a zároveň zmierniť ich 
potenciálne dôsledky. V záujme 
vybudovania potrebných spôsobilostí sa 
bude klásť dôraz na oblasti, ako sú 
napríklad: hrozby (napríklad chemická, 
biologická, rádiologická a jadrová), 
informovanosť (napríklad získavanie, 
zhromažďovanie, využívanie, výmena 
spravodajských informácií; používanie 
výstražných signálov), detekcia (napr. 
nebezpečných látok, osôb alebo skupín, 
podozrivého správania), identifikácia 
(napríklad osôb, typu a množstva látok), 
prevencia (napríklad kontrola prístupu a 
pohybu, vzhľadom na finančné prostriedky 
kontrola finančných štruktúr), pripravenosť 
(napríklad hodnotenie rizík; kontrola 
úmyselne vypustených biologických a 
chemických látok; hodnotenie úrovne 
strategických rezerv, medzi ktoré patrí 
pracovná sila, kvalifikácia, zariadenia, 
spotrebný materiál; v súvislosti s 
rozsiahlymi udalosťami, atď.), neutralizácia 
a obmedzovanie účinkov teroristických 
útokov a zločinov, spracovanie údajov 
súvisiacich s vynucovaním práva, mierové 
štúdie a výskum mierového predchádzania 
konfliktom a ich mierového riešenia.

Or. en

Odôvodnenie

RP sa zameriava aj na podporu politík EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 426
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Bezpečnosť' nadpis 'Činnosti' bod 3

Ochrana hraníc: Činnosti sa budú venovať 
dvom typom problémov: (organizovanému 
alebo nepredvídateľnému) prístupu v 
súvislosti s problematikou bezpečnosti, 
pričom hranice EÚ sa považujú za 

Bezpečnosť hraníc: Činnosti sa budú 
venovať dvom typom problémov: 
(organizovanému alebo nepredvídateľnému) 
prístupu v súvislosti s problematikou 
bezpečnosti, pričom hranice EÚ sa považujú 
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najvzdialenejší obvod ochrany územia EÚ 
(zelené a modré hranice), ako aj v súvislosti 
s hraničnými priechodmi ako súčasťou 
(dopravnej) infraštruktúry, a teda 
potenciálnymi cieľmi bezpečnostných 
hrozieb. Na zvládanie tejto oblasti misie sú 
potrebné viaceré schopnosti, pričom mnohé 
z nich súvisia s fázami „identifikácie“, 
„prevencie“ a „ochrany“. Cieľom je zabrániť 
incidentom a zároveň zmierniť ich dôsledky. 
S cieľom získať požadované schopnosti
dôraz sa bude klásť na tieto otázky: zvýšenie 
efektívnosti a účinnosti všetkých s 
bezpečnosťou súvisiacich systémov, 
zariadení, nástrojov a procesov používaných 
na hraničných priechodoch (napr. 
identifikácia vstupujúcich osôb, neinvazívna 
detekcia ľudí a tovaru, vyhľadávanie látok, 
odoberanie vzoriek, priestorové 
rozoznávanie vrátane zhromažďovania a 
analýzy údajov atď.); zvýšenie bezpečnosti 
európskych pozemných a pobrežných hraníc 
(napr. prostredníctvom neinvazívnej a 
podvodnej detekcie dopravných 
prostriedkov, sledovaním dopravných 
prostriedkov, priestorovým rozoznávaním
vrátane zhromažďovania a analýzy údajov, 
prieskumom, diaľkovo ovládaným
operáciám atď.); hodnotenie a riadenie 
(nelegálnych) migračných tokov.

za najvzdialenejší obvod ochrany územia 
EÚ (zelené a modré hranice), ako aj v 
súvislosti s hraničnými priechodmi ako 
súčasťou (dopravnej) infraštruktúry, a teda 
potenciálnymi cieľmi bezpečnostných 
hrozieb. Na zvládanie tejto oblasti úloh sú 
potrebné viaceré schopnosti, pričom mnohé 
z nich súvisia s fázami identifikácie, 
prevencie a ochrany. Cieľom je zabrániť 
incidentom a zároveň zmierniť ich 
potenciálne dôsledky. V snahe získať 
požadované spôsobilosti sa bude klásť dôraz 
na tieto otázky: zvýšenie efektívnosti a 
účinnosti všetkých s bezpečnosťou 
súvisiacich systémov, zariadení, nástrojov a 
procesov používaných na hraničných 
priechodoch (napríklad identifikácia 
vstupujúcich osôb, neinvazívna detekcia 
ľudí a tovaru, vyhľadávanie látok, 
odoberanie vzoriek, priestorové 
rozoznávanie vrátane zhromažďovania a 
analýzy údajov atď.); zvýšenie bezpečnosti 
európskych pozemných a námorných hraníc 
(napr. prostredníctvom neinvazívnej a 
podvodnej detekcie dopravných 
prostriedkov a plavidiel, sledovaním
dopravných prostriedkov a plavidiel, 
priestorovým rozoznávaním vrátane 
zhromažďovania a analýzy údajov, 
monitorovania, systémov včasného 
upozornenia a varovania sledujúcich 
narušenie pozemných hraníc, výsostných 
vôd a vzdušného priestoru, diaľkovo 
ovládaným operáciám atď.); hodnotenie a 
riadenie (nelegálnych) migračných tokov.

Or. en

Odôvodnenie

Aby mohli byť hranice EÚ najkrajnejšími hranicami chrániacimi územie EÚ, potrebuje EÚ 
výskum a vývoj v oblasti bezpečnosti zameraný na určenie všetkých možných druhov 
narušenia týchto hraníc s cieľom vybudovať prevádzkovú kapacitu na upozornenie 
a varovanie verejných orgánov a občianskej spoločnosti v reálnom čase.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, 
Umberto Guidoni, Gianni De Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta a 



AM\619004SK.doc PE 374.414v01-00 77/90 AM\

SK

Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 427
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Vesmír' nadpis 'Prístup' odsek 6 a 

(nový)

Hodnotenie a monitorovanie 
medzinárodných záväzkov týkajúcich sa 
Európy mimo európskych hraníc

Or. en

Odôvodnenie

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies 
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 
commitments (see chapter 6 “Environment”) as well as economic agreements require that 
third parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, 
and in support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and 
often rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research 
that would help develop future independent European monitoring capabilities.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 428
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Vesmír' nadpis 'Činnosti' bod 1 

odrážka 1 odsek 1

Cieľom je vyvinúť satelitné monitorovacie 
systémy a systémy včasného varovania ako 
jedinečné a globálne dostupné zdroje údajov 
a zosúladiť a stimulovať vývoj ich 
prevádzkového využitia. Tento program 
navyše zabezpečí podporu rozvoju 
prevádzkových služieb GMES, čo autorom
rozhodnutí umožní lepšie predpovedať alebo 
zmierňovať krízové situácie a problémy 
súvisiace s riadením životného prostredia a 
bezpečnosti. Výskumné činnosti by mali 
predovšetkým prispievať k maximalizácii 
využívania údajov GMES získaných z 
vesmírnych zdrojov a k ich integrácii s 
údajmi získanými z iných pozorovacích 
systémov do komplexných produktov 
určených na poskytovanie informácií a 
prispôsobených služieb konečným
užívateľom prostredníctvom účinnej
integrácie údajov a riadenia informácií. 

Cieľom je vyvinúť satelitné monitorovacie 
systémy a systémy včasného varovania 
vrátane systémov určených na zaistenie 
bezpečnósti občanov ako jedinečné a 
globálne dostupné zdroje údajov a zosúladiť 
a stimulovať vývoj ich prevádzkového 
využitia. Tento program navyše zabezpečí 
podporu rozvoju prevádzkových služieb 
GMES, čo riadiacim činiteľom umožní 
lepšie predpovedať alebo zmierňovať 
krízové situácie a problémy súvisiace s 
riadením životného prostredia a bezpečnosti
a zvládaním prírodných katastrof. 
Výskumné činnosti by mali predovšetkým 
prispievať k maximalizácii využívania 
údajov GMES získaných z vesmírnych 
zdrojov a k ich integrácii s údajmi získanými 
z iných pozorovacích systémov do 
komplexných produktov určených na 
poskytovanie informácií a prispôsobených 
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Výskumné činnosti by mali prispievať aj k 
zlepšovaniu monitorovacích techník a s nimi 
súvisiacich prístrojových technológií, v 
prípade potreby k vývoju nových 
vesmírnych systémov alebo k zlepšovaniu 
interoperability existujúcich vesmírnych 
systémov, a k umožneniu ich využívania v 
(pred)prevádzkových službách reagujúcich 
na osobitné typy dopytu.

služieb prispôsobených koncovým
užívateľom prostredníctvom efektívnej
integrácie údajov a riadenia informácií. V 
prípade potreby sa do vývoja služieb GMES 
začlenia ďalšie satelitné technológie 
(napríklad komunikačné, navigačné).
Výskumné činnosti by mali prispievať aj k 
zlepšovaniu monitorovacích techník a s nimi 
súvisiacich prístrojových technológií, v 
prípade potreby k vývoju nových 
vesmírnych systémov alebo k zlepšovaniu 
interoperability existujúcich vesmírnych 
systémov, a k umožneniu ich využívania v 
(pred)prevádzkových službách reagujúcich 
na osobitné typy požiadaviek.

Or. es

Odôvodnenie

Tento PDN je rozšírením pôvodného PDN 171.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Philippe Busquin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 429
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Vesmír' nadpis 'Činnosti' bod 1 

odrážka 1 odsek 1

Cieľom je vyvinúť satelitné monitorovacie 
systémy a systémy včasného varovania ako 
jedinečné a globálne dostupné zdroje údajov 
a zosúladiť a stimulovať vývoj ich 
prevádzkového využitia. Tento program 
navyše zabezpečí podporu rozvoju 
prevádzkových služieb GMES, čo autorom 
rozhodnutí umožní lepšie predpovedať alebo 
zmierňovať krízové situácie a problémy 
súvisiace s riadením životného prostredia a 
bezpečnosti. Výskumné činnosti by mali 
predovšetkým prispievať k maximalizácii
využívania údajov GMES získaných z 
vesmírnych zdrojov a k ich integrácii s 
údajmi získanými z iných pozorovacích 
systémov do komplexných produktov 
určených na poskytovanie informácií a 
prispôsobených služieb konečným 
užívateľom prostredníctvom účinnej 

Cieľom je vyvinúť satelitné monitorovacie 
systémy a systémy včasného varovania ako 
jedinečné a globálne dostupné zdroje údajov 
a zosúladiť a stimulovať vývoj ich 
prevádzkového využitia. Tento program 
navyše zabezpečí podporu rozvoju 
prevádzkových služieb GMES, čo riadiacim 
činiteľom umožní lepšie predpovedať alebo 
zmierňovať krízové situácie a problémy 
súvisiace s riadením životného prostredia a 
bezpečnosti. Výskumné činnosti by mali 
predovšetkým prispievať k maximalizácii 
využívania údajov GMES získaných z 
vesmírnych zdrojov a k ich integrácii s 
údajmi získanými z iných pozorovacích 
systémov do komplexných produktov 
určených na poskytovanie informácií a 
prispôsobených služieb prispôsobených 
koncovým užívateľom prostredníctvom 
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integrácie údajov a riadenia informácií. 
Výskumné činnosti by mali prispievať aj k 
zlepšovaniu monitorovacích techník a s nimi 
súvisiacich prístrojových technológií, v 
prípade potreby k vývoju nových 
vesmírnych systémov alebo k zlepšovaniu 
interoperability existujúcich vesmírnych 
systémov, a k umožneniu ich využívania v 
(pred)prevádzkových službách reagujúcich 
na osobitné typy dopytu.

efektívnej integrácie údajov a riadenia 
informácií. Výskumné činnosti by mali 
prispievať aj k zlepšovaniu monitorovacích 
techník a s nimi súvisiacich prístrojových 
technológií, v prípade potreby k vývoju 
nových vesmírnych systémov alebo k 
zlepšovaniu interoperability existujúcich 
vesmírnych systémov, a k umožneniu ich 
využívania v (pred)prevádzkových službách 
reagujúcich na osobitné typy požiadaviek.
Výskum by mal podporovať rozvoj trvalo 
udržateľných vesmírnych systémov in situ 
(vrátane pozemných a vzdušných systémov) 
určených na: monitorovanie krajiny 
a krízový manažment s frekventovaným 
zobrazovaním s veľkým rozlíšením pre 
veľmi dôležité zóny vrátane citlivých, 
mestských alebo rýchlo sa rozvíjajúcich 
zón; na predchádzanie rizikám, rizikový 
manažment a všetky druhy núdzových 
situácií, čím sa posilní súdržnosť so 
systémami nesúvisiacimi s kozmickým 
priestorom.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovne zdôrazniť význam 
monitorovania krajiny  in situ pre riadenie životného prostredia a bezpečnosť a jeho potrebu 
pre mnohé oblasti, ktoré vyžadujú veľmi veľké rozlíšenie (napríklad mapovanie miest), ktoré 
nie sú v dosahu satelitného obrazu. Je potrebné takisto zdôrazniť význam monitorovacieho 
komponentu GMES. 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza PDN 1048 a 1049 k návrhu správy Jerzyho 
Buzeka o 7. rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, 
Umberto Pirilli, Umberto Guidoni, Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta a 

Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 430
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Vesmír' nadpis 'Činnosti' bod 1 

odrážka 2 odsek 1 a (nový)

Ak vezmeme do úvahy zvyšujúci sa 
celosvetový rozmer bezpečnostných potrieb 
a požiadaviek súvisiacich s GMES a jeho 
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súčasné spoliehanie sa na údaje, ktoré 
môžu závisieť od mimoeurópskych 
systémov, treba v globálnom geopolitickom 
priestore počítať s dodatočnými 
realizačnými štúdiami a demonštračnými 
projektmi venujúcimi sa bezpečnosti 
a spájajúcimi medzinárodné iniciatívy E/O 
zamerané na životné prostredie, ktorých sa 
EÚ a USA zúčastňujú od roku 2003. 
Podobné medzinárodné opatrenia 
dosiahnuté pri riešení umiestnenia 
a načasovania v súvislosti s projektmi 
Galileo, GPS a GLONASS predstavujú 
v tejto oblasti povzbudivé precedensy.

Or. en

Odôvodnenie

Potreba medzinárodnej iniciatívy pre bezpečnosť a kozmický priestor, podobnej iniciatíve 
GEO, je ústrednou myšlienkou správy skupiny SPASEC, ktorá po prvý raz spojila 
v spoločnom úsilí predstaviteľov občianskej spoločnosti aj armády. Takáto iniciatíva poskytne 
ideálne podmienky na odhalenie vznikajúcich bezpečnostných problémov a ich vyriešenie 
predtým, ako sa prejavia na politickej úrovni. Takto by sa pravdepodobne dalo vyhnúť 
podobným konfrontáciám, aké v minulosti vznikli medzi systémami Galileo a GPS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 431
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Vesmír' nadpis 'Činnosti' bod 1 

odrážka 3

Cieľom je podporovať moderné aplikácie a 
služby satelitnej komunikácie, hladko 
zapojených po globálnych elektronických 
komunikačných sietí, pre obyvateľov aj pre 
podniky v aplikačných sektoroch
zahŕňajúcich civilnú ochranu, bezpečnosť, 
elektronické riadenie, telemedicínu, tele-
vzdelávanie, vyhľadávanie a záchranu, 
turistiku a činnosti voľného času, personálnu 
navigáciu, riadenie lodí, poľnohospodárstvo 
a lesníctvo. Dôraz výskumu sa bude klásť na 
vývoj nových aplikácií a realizáciu 
demonštračných úloh a predprevádzkových 
systémov tam, kde satelitné komunikácie
predstavujú účinnú odpoveď na príslušné 

Cieľom je podporovať inovačné aplikácie a 
služby satelitnej komunikácie, hladko 
zapojených do globálnych elektronických 
komunikačných sietí, pre obyvateľov aj pre 
podniky v aplikačných oblastiach
zahŕňajúcich civilnú ochranu, bezpečnosť, 
elektronickú štátnu správu, digitálne 
vysielanie, telemedicínu, tele-vzdelávanie, 
vyhľadávanie a záchranu, cestovný ruch a 
činnosti voľného času, personálnu navigáciu, 
riadenie flotíl, poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo. Výskum bude klásť dôraz na 
vývoj nových aplikácií a realizáciu 
demonštračných úloh a predprevádzkových 
systémov tam, kde satelitná komunikácia 
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potreby. predstavuje efektívnu odpoveď na príslušné 
potreby.

Or. en

Odôvodnenie

Služby satelitnej komunikácie môže výrazne prispieť k prechodu Európy na digitálny systém 
do roku 2012 ako k jednému z alternatívnych spôsobov vysielania spolu s káblovým 
vysielaním a linkami ADSL. Môžu tak zohrať významnú úlohu pri znižovaní rozdielov 
v používaní digitálneho systému medzi európskymi krajinami a regiónmi, najmä so zreteľom 
na digitálne televízne a rozhlasové vysielanie v horských oblastiach alebo na ostrovoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 432
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Vesmír' nadpis 'Činnosti' bod 2 

odrážka 1 a (nová)

- rozvoj technológií na zníženie 
environmentálneho vplyvu služieb 
vesmírnych systémov.

Or. en

Odôvodnenie

Zintenzívnenie vesmírnej politiky so sebou prináša problém znečistenia medziplanetárneho 
priestoru.  Mapa zobrazujúca pozostatky trosiek vo vesmíre je už teraz pomerne veľká a tieto 
trosky už zapríčinili niektoré nehody.  Na to, aby sa zabezpečilo zneškodnenie predmetov 
vypustených do vesmíru, je potrebný výskum. Vesmírna preprava je takisto náročná na 
spotrebu energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá David Hammerstein Mintz v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 433
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Vesmír' nadpis 'Činnosti' bod 3 

odrážka 1 odsek 1

Cieľom je vo všeobecnosti podporovať 
zvyšovanie konkurencieschopnosti 
európskeho sektoru vesmírnych technológií 
vo veľkom.

Všeobecným cieľom je celkovo podporovať 
zvyšovanie konkurencieschopnosti 
a udržateľnosti európskeho sektora
vesmírnych technológií.
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Or. en

Odôvodnenie

Zintenzívnenie vesmírnej politiky so sebou prináša problém jej udržateľnosti a jej 
environmentálneho vplyvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 434
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Vesmír' nadpis 'Činnosti' bod 3 

odrážka 1 odsek 2

Výskumné činnosti by mohli predovšetkým 
prispievať k technológiám vesmírnej 
dopravy prostredníctvom: posudzovania 
dlhodobých potrieb; prispievania do systému
štúdií zohľadňujúcich požiadavky 
koncových užívateľov; prispievania do 
výskumu pokrokových technológií pre novú 
generáciu raketových kompletov.

Výskumné činnosti by mohli predovšetkým 
prispievať k technológiám vesmírnej 
dopravy prostredníctvom: posudzovania 
dlhodobých potrieb; prispievania do 
systémových štúdií zohľadňujúcich 
požiadavky koncových užívateľov; 
prispievania do výskumu moderných
technológií pre novú generáciu 
odpaľovacích zariadení. Výskum by mohol 
podporovať aj rozvoj orbitálnych 
technológií s cieľom znížiť náklady na
aktíva umiestnené vo vesmíre rozšírením 
prevádzkového rozsahu, dostupnosti a 
udržateľnosti aktív umiestnených vo 
vesmíre a času reakcie na potrebné 
zhromažďovanie údajov prostredníctvom 
vesmírnych zariadení.

Or. en

Odôvodnenie

European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

This amendment replaces AM 1054 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th Framework 
Programme.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 435
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Vesmír' nadpis 'Činnosti' bod 3 

odrážka 1 odsek 2 a (nový)

Výskumné činnosti by mohli prispievať aj 
k rozvoju orbitálnych technológií s cieľom 
znížiť náklady na zariadenia umiestnené vo 
vesmíre rozšírením manévrovacieho 
priestoru, dostupnosti a udržateľnosti 
zariadení umiestnených vo vesmíre a času 
reakcie na potrebné zhromažďovanie 
údajov prostredníctvom vesmírnych 
zariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Európsky vesmírny program, ktorý bol vypracovaný a realizovaný v úzkej spolupráci 
s Európskou vesmírnou agentúrou, je veľkým úspechom, ktorý so sebou prináša výzvy 
stanovenia priorít vesmírnej politiky a vývoja rentabilných vesmírnych misií bez toho, aby 
bola ohrozená schopnosť Európy zabezpečiť vesmírne operácie. Rozvoj orbitálnych 
infraštruktúr bude základom pre dosiahnutie týchto cieľov vzhľadom na zníženie nákladov, 
lepšie využitie vesmírnych zariadení a údajov získaných z vesmíru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, 
Umberto Guidoni, Gianni De Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta a 

Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 436
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Vesmír' nadpis 'Odozva na nové 

potreby a nepredvídateľné politické požiadavky' 

Výskum nových potrieb umožní 
nachádzanie moderných riešení 
technologického vývoja v oblasti 
vesmírneho výskumu a prípadné 
prispôsobenia sa a aplikácie v iných 
oblastiach (napr. v oblasti riadenia zdrojov, 
biologických procesov a nových 
materiálov). Výskum reagujúci na 
nepredvídateľné politické požiadavky sa 
môže zaoberať takými problémami, ako je 
zabezpečovanie vesmírnych riešení na 
podporu rozvojových krajín, vývoj nových 
nástrojov na pozorovanie vesmíru, 

Výskum nových potrieb umožní 
nachádzanie inovačných riešení 
technologického vývoja v oblasti 
vesmírneho výskumu a prípadné úpravy a 
aplikácie v iných oblastiach (napr. v oblasti 
riadenia zdrojov, biologických procesov a 
nových materiálov). Výskum reagujúci na 
nepredvídateľné politické požiadavky sa 
môže zaoberať takými problémami, ako je 
zabezpečovanie vesmírnych riešení na 
podporu rozvojových krajín, vývoj nových 
nástrojov na pozorovanie vesmíru, 
komunikačných nástrojov a metód 
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telekomunikačných prístrojov a metód 
súvisiacich s príslušnou politikou
Spoločenstva a s jej podielom na 
začleňovaní do spoločnosti. 

súvisiacich s príslušnými politikami
Spoločenstva a spôsoby prispenia 
k začleneniu do spoločnosti. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať výskumu 
zameranému na zlepšovanie vesmírnej 
zložky monitorovacích systémov určených 
pre kľúčové odvetvia infraštruktúry, ako 
sú: telekomunikačné siete, pozemná 
a námorná doprava, energetická 
infraštruktúra, prevádzkovanie európskych 
sietí, najmä mimo územia Európy.

Or. en

Odôvodnenie

Výskum venujúci sa bezpečnosti kľúčových odvetví infraštruktúry nie je ani zďaleka 
uspokojivý, a to v čase, keď sú tieto infraštruktúry preťažené v celosvetovom meradle. 
Napríklad strategické rozhodnutia ovplyvňujúce dodávky energie v Európe sa čoraz častejšie 
prijímajú po dôkladnom zvážení bezpečnostných potrieb a požiadaviek. Preto je nanajvýš 
nevyhnutné zmodernizovať výskum v tejto oblasti, najmä v súvislosti s kozmickým priestorom.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 437
Príloha I Časť 'Témy' téma 9 a (nová) 

9a. Kozmický priestor

Or. de

Odôvodnenie

Napriek vzájomnému prepojeniu bezpečnosti a vesmíru by sa malo k týmto dvom témam 
pristupovať ako k dvom jasne definovaným prioritám.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 438
Príloha I Časť 'Témy' téma 'Bezpečnosť a vesmír' oddiel 'Vesmír' 

9.2 Vesmír 10. Kozmický priestor

Or. de
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Odôvodnenie

Napriek vzájomnému prepojeniu bezpečnosti a vesmíru by sa malo k týmto dvom témam 
pristupovať ako k dvom jasne definovaným prioritám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, 
Umberto Pirilli a Vincenzo Lavarra

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 439
Príloha II tabuľkaText predložený Komisiou

Zdravie 8 317
Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia 2 455
Informačné a komunikačné technológie 12 670
Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 4 832
Energetika 2 931
Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 2 535
Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) 5 940
Socioekonómia a spoločenské vedy 792
Bezpečnosť a vesmír 3 960

SPOLU 44 432

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Zdravie 8 317
Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia 2 455
Informačné a komunikačné technológie 11 670
Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 4 832
Energetika 3 931
Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 2 535
Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) 5 940
Socioekonómia a spoločenské vedy 792
Bezpečnosť a vesmír 3 960

SPOLU 44 432

Or. en

Odôvodnenie

Rozpočet pre IKT sa zdá byť príliš vysoký. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu je presunúť časť rozpočtu do oblasti energetiky. Táto presunutá časť by sa mohla 
využiť na spoločné výskumné projekty (výskumné strediská + služby), ktoré sa zaoberajú 
systémami IKT na integráciu distribuovanej výroby a obnoviteľných zdrojov energie do 
distribučných sietí (napríklad aktívne riadenie sietí).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 440
Príloha II tabuľkaText predložený Komisioun

Zdravie 8 317
Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia 2 455
Informačné a komunikačné technológie 12 670
Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 4 832
Energetika 2 931
Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 2 535
Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) 5 940
Socioekonómia a spoločenské vedy 792
Bezpečnosť a vesmír 3 960

SPOLU 44 432

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Zdravie 9 067
Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia 2 455
Informačné a komunikačné technológie 10 720
Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 4 832
Energetika 3 431
Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) 3 035
Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) 5 940
Socioekonómia a spoločenské vedy 992
Bezpečnosť a vesmír 3 960

SPOLU 44 432

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 441
Príloha III nadpis 'Spoločné technologické iniciatívy' odsek 1

V nasledujúcom texte sú uvedené výskumné 
oblasti pre prvý súbor spoločných 
technologických iniciatív na základe kritérií 
stanovených v prílohe I. Tieto spoločné 
technologické iniciatívy sa zaoberajú 
rozmanitým spektrom úloh. Preto sa musia 
navrhnúť štruktúry pre jednotlivé prípady 
tak, aby sa venovali konkrétnym 
charakteristikám príslušnej výskumnej 
oblasti. V každom prípade sa musí stanoviť 

V nasledujúcom texte sú uvedené výskumné 
oblasti pre prvý súbor spoločných 
technologických iniciatív na základe kritérií 
stanovených v prílohe I. Tieto spoločné 
technologické iniciatívy sa zaoberajú 
rozmanitým spektrom úloh. Preto sa musia 
navrhnúť štruktúry pre jednotlivé prípady 
tak, aby sa venovali konkrétnej 
charakteristike príslušnej výskumnej oblasti. 
V každom prípade sa musí stanoviť osobitná 
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osobitná štruktúra na účely realizácie
dohodnutého výskumného programu 
spoločnej technologickej iniciatívy a musia 
sa zlúčiť potrebné verejné a súkromné 
investície a skoordinovať európske snahy. 
Komisia poskytne maximálnu sumu na 
realizáciu výskumných programov na 
základe samostatných návrhov (napr. na 
základe článku 171 Zmluvy).Ďalšie 
spoločné technologické iniciatívy sa môžu 
určiť na základe kritérií uvedených v prílohe 
I, pričom sa navrhnú počas realizácie 
siedmeho rámcového programu.

štruktúra na účely vykonávania dohodnutého 
výskumného programu spoločnej 
technologickej iniciatívy, zlúčenia
potrebných verejných a súkromných 
investícií a koordinácie európskych snáh. 
Komisia poskytne určitú sumu na 
vykonávanie výskumných programov na 
základe samostatných návrhov (napríklad na 
základe článku 171 Zmluvy). Ďalšie 
spoločné technologické iniciatívy, napríklad 
v oblasti výroby elektrickej energie 
s nulovými emisiami, obnoviteľnej energie 
a stavebníctva, sa môžu určiť na základe 
kritérií uvedených v prílohe I, pričom sa 
navrhnú počas realizácie siedmeho 
rámcového programu.

Or. en

Odôvodnenie

Toto sú kľúčové oblasti nesmierneho významu, preto by nemali chýbať v znení rozhodnutia, 
ako sa uvádza v dôvodovej správe k návrhu KOM.

Konkrétnejšie, technologická platforma pre stavebníctvo preukázala svoje rozsiahle možnosti 
pri prispievaní k znižovaniu spotreby energie, zvyšovaniu kvality, znižovaniu nákladov, 
zlepšovaniu bezpečnosti a ľudského zdravia a prínose ku konkurencieschopnosti európskeho 
hospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, 
Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi a Patrizia Toia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 442
Príloha III nadpis 'Spoločné technologické iniciatívy' bod 5 odsek 1

Ak má mať Európa v budúcnosti trvalo 
udržateľnú, modernú a konkurencieschopnú 
vzdušnú a leteckú dopravu, musí zotrvať na 
špičke kľúčových technológií. Keďže ide o 
priemysel značne závislá od výskumu a 
technologického vývoja, bola existujúca 
konkurencieschopnosť európskych 
spoločností zaoberajúcich sa vzdušnou a 
leteckou dopravou na svetových trhoch v 
posledných desaťročiach budovaná 
predovšetkým vďaka súkromným 
investíciám do výskumu (väčšinou 13 – 15 

Ak má mať Európa v budúcnosti trvalo 
udržateľnú, inovačnú a konkurencieschopnú 
aeronautiku a leteckú dopravu, musí zotrvať 
na špičke kľúčových technológií. Najmä 
rozvoj ekologických technológií je kľúčom 
k zabezpečeniu konkurencieschopnosti 
celého sektora (vrátane rotorových 
a regionálnych leteckých dopravných 
prostriedkov). Keďže ide o odvetvie značne 
závislé od výskumu a technologického 
vývoja, bola existujúca 
konkurencieschopnosť európskych 
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% obratu). Vzhľadom na špecifiká tohto 
sektoru nový vývoj neraz závisí od efektívnej
spolupráce medzi súkromným a verejným 
sektorom. 

spoločností zaoberajúcich sa aeronautikou a 
leteckou dopravou na svetových trhoch 
budovaná mnoho desaťročí predovšetkým 
vďaka súkromným investíciám do výskumu 
(väčšinou 13 – 15 % obratu). Vzhľadom na 
špecifiká tohto sektora nový vývoj neraz 
závisí od účinnej spolupráce medzi 
súkromným a verejným sektorom. 

Or. en

Odôvodnenie

Ekologizácia leteckej dopravy predstavuje technologickú prioritu pre celý sektor leteckej 
dopravy (ktorá zahŕňa aj rotorové a regionálne letecké dopravné prostriedky).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Umberto Guidoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 443
Príloha III nadpis 'Spoločné technologické iniciatívy' bod 5 odsek 1

Ak má mať Európa v budúcnosti trvalo 
udržateľnú, modernú a konkurencieschopnú 
vzdušnú a leteckú dopravu, musí zotrvať na 
špičke kľúčových technológií. Keďže ide o 
priemysel značne závislá od výskumu a 
technologického vývoja, bola existujúca 
konkurencieschopnosť európskych 
spoločností zaoberajúcich sa vzdušnou a 
leteckou dopravou na svetových trhoch v 
posledných desaťročiach budovaná 
predovšetkým vďaka súkromným 
investíciám do výskumu (väčšinou 13 – 15 
% obratu). Vzhľadom na špecifiká tohto 
sektoru nový vývoj neraz závisí od 
efektívnej spolupráce medzi súkromným a 
verejným sektorom. 

Ak má mať Európa v budúcnosti trvalo 
udržateľnú, inovačnú a konkurencieschopnú 
aeronautiku a leteckú dopravu, musí zotrvať 
na špičke kľúčových technológií. 
V skutočnosti existujú niektoré sektory, 
napríklad sektor regionálnej leteckej 
dopravy, v ktorých Európa potrebuje 
znovunadobudnúť konkurencieschopnosť 
aj prostredníctvom technologicky 
inovatívnych riešení, ako aj sektory, 
v ktorých sa tlak na konkurencieschopnosť 
zvyšuje. Keďže ide o odvetvie značne závislé
od výskumu a technologického vývoja, bola 
existujúca konkurencieschopnosť 
európskych spoločností zaoberajúcich sa 
aeronautikou a leteckou dopravou na 
svetových trhoch budovaná mnoho desaťročí 
predovšetkým vďaka súkromným 
investíciám do výskumu (väčšinou 13 – 15 
% obratu). Vzhľadom na špecifiká tohto 
sektora nový vývoj neraz závisí od účinnej
spolupráce medzi súkromným a verejným 
sektorom.

Or. en
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Odôvodnenie

V roku 1990 Európa prakticky upustila od regionálnej leteckej dopravy, tento sektor sa však 
rozrastá a vyžaduje si výrazný kvalitatívny technologický posun vpred. Napokon, regionálna 
doprava je oblasťou, ktorá umožní zapojiť sa do výskumu v oblasti aeronautiky krajinám, 
ktoré sú v tomto odvetví menej rozvinuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Umberto Guidoni

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 444
Príloha III nadpis 'Spoločné technologické iniciatívy' bod 5 odsek 3

V oblasti vzdušnej a leteckej dopravy by sa 
mali riešiť rozličné problémy, napr. 
ekologické a hospodárne lietadlá („zelené 
lietadlá“) a riadenie leteckej dopravy na 
podporu politiky spoločného európskeho 
vzdušného priestoru a iniciatívy SESAME.

V oblasti aeronautiky a leteckej dopravy by 
sa mali riešiť rozličné problémy, napr. 
environmentálne vhodné a nákladovo 
efektívne systémy leteckej dopravy („zelené 
systémy leteckej dopravy“) a riadenie letovej 
prevádzky na podporu politiky spoločného 
európskeho vzdušného priestoru a iniciatívy 
SESAME.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „lietadlá“ je príliš úzky. V priemysle sa momentálne uprednostňuje používať pojem 
„systém leteckej dopravy“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 445
Príloha III nadpis 'Nástroj na financovanie rozdelenia rizika' odsek 4

Tento grant sa bude vyplácať ročne. Ročná 
čiastka sa stanoví v pracovnom programe s 
prihliadnutím na správu o činnosti a 
prognózy, ktoré EIB predloží Spoločenstvu

Celková suma grantu na celé obdobie, ako 
aj plánované ročné sumy sa navrhnú 
vopred. Tento grant sa bude vyplácať ročne 
a jeho ročnú sumu možno zrevidovať v 
pracovnom programe s prihliadnutím na 
správu o činnosti a prognózy, ktoré EIB 
predloží Spoločenstvu.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 446
Príloha III nadpis 'Nástroj na financovanie rozdelenia rizika' odsek 5 bod 2

Oprávnenosť veľkých európskych akcií v 
oblasti výskumu a technického rozvoja na 
financovanie. Štandardne sú „spoločné 
technologické iniciatívy“ a veľké programy 
spolupráce financované Spoločenstvom v 
rámci príspevkových tém a činností tohto 
osobitného programu automaticky 
oprávnené na financovanie. Dalo by sa 
uvažovať aj o veľkých európskych 
programoch spolupráce, ako napr. 
EUREKA. V súlade s nariadením prijatým 
podľa článku 167 Zmluvy sa v grantovej 
dohode stanovia aj metódy postupu a bude 
sa v nej Spoločenstvu zaručovať za istých 
okolností možnosť veta v súvislosti s 
využívaním grantu ako rezervy pôžičky 
navrhovanej EIB.

Oprávnenosť veľkých európskych akcií v 
oblasti výskumu a technického rozvoja 
a projektov navrhovaných MSP na 
financovanie. Štandardne sú spoločné 
technologické iniciatívy a veľké programy 
spolupráce financované Spoločenstvom v 
rámci prispievajúcich tém a činností tohto 
osobitného programu automaticky 
oprávnené na financovanie. Dalo by sa 
uvažovať aj o veľkých európskych 
porjektoch spolupráce, ako napríklad
EUREKA. Mala by sa objasniť aj 
oprávnenosť MSP na financovanie. V 
súlade s nariadením prijatým podľa článku 
167 Zmluvy sa v grantovej dohode stanovia 
aj metódy postupu a bude sa v nej 
Spoločenstvu zaručovať možnosť vetovať za 
istých okolností využívanie grantu na 
poskytnutie pôžičky navrhovanej EIB.

Or. fr


