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Predkladá Vittorio Prodi
Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Kapacity”, ktorým sa realizuje siedmy 
rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a 
demonštračných činností (2007 - 2013)

Návrh rozhodnutia (KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Britta Thomsen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 4

(4) Siedmy rámcový program by mal 
dopĺňať činnosti vykonávané členskými 
štátmi, ako aj ďalšie akcie Spoločenstva, 
ktoré sú potrebné na celkové strategické 
úsilie v rámci realizácie lisabonských cieľov, 
a to najmä v súvislosti s činnosťami 
súvisiacimi so štrukturálnymi fondmi, 
poľnohospodárstvom, vzdelaním, odborným 
vzdelávaním, konkurencieschopnosťou a 
inováciou, priemyslom, zdravím, ochranou 
spotrebiteľa, zamestnanosťou, energetikou, 
dopravou a životným prostredím.

(4) Siedmy rámcový program by mal 
dopĺňať činnosti vykonávané v členských 
štátoch a členskými štátmi prostredníctvom 
ich účasti v európskych medzivládnych 
výskumných organizáciách, ako aj ďalšie 
akcie Spoločenstva, ktoré sú potrebné na 
celkové strategické úsilie v rámci realizácie 
lisabonských cieľov, a to najmä v súvislosti 
s činnosťami súvisiacimi so štrukturálnymi 
fondmi, poľnohospodárstvom, vzdelaním, 
odborným vzdelávaním, 
konkurencieschopnosťou a inováciou, 
priemyslom, zdravím, ochranou spotrebiteľa, 
zamestnanosťou, energetikou, dopravou a 
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životným prostredím.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zmieniť sa o medzivládnych výskumných činnostiach, aby sa zabezpečila 
konzistencia s návrhom siedmeho rámcového programu a ostatnými návrhmi osobitných 
programov. Výskumné činnosti, ktoré vykonávajú členské štáty formou účasti v medzivládnych 
organizáciách, predstavujú silu európskeho výskumu na svetovej úrovni.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 2 odsek 1 zarážka (f)

(f) horizontálne činnosti medzinárodnej 
spolupráce,

(f) koherentný vývoj výskumných politík,  

(fa) činnosti medzinárodnej spolupráce,

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom je zdôrazniť podporu nadnárodného výskumu na európskej úrovni. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4 odsek 1

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

1. Všetky výskumné činnosti uskutočňované 
v rámci osobitného programu sa musia 
vykonávať v súlade so základnými zásadami 
etiky. Projekty v oblasti embryonálneho 
výskumu a výskumu embryonálnych 
kmeňových buniek sa nefinancujú, pretože 
sú v niektorých členských štátoch z dôvodov 
súvisiacich so základnými ľudskými 
právami a ústavnými zásadami zakázané.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian 
Ehler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 4 odseky 2 a 3

2. Z tohto programu sa nefinancujú 
nasledujúce oblasti výskumu:

2. V prípade výskumných projektov, ktoré 
sa týkajú citlivých etických otázok, musia 
dostať účastníci pred začatím projektov 
súhlas alebo povolenie od vnútroštátnych 
alebo miestnych etických výborov. Okrem 
toho Komisia systematicky skúma projekty 
a každoročne predkladá správu Rade 
a Európskemu parlamentu. V osobitných 
prípadoch možno uskutočniť  preskúmanie 
etického hľadiska počas realizácie 
projektu. 

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

3. Z tohto programu sa nefinancujú 
nasledujúce oblasti výskumu:

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

- výskumná činnosť zameraná na 
klonovanie ľudských embryí,
- výskumná činnosť určená na modifikáciu 
genetického dedičstva človeka, v dôsledku 
ktorej by tieto zmeny mohli byť dedičné,
- výskumná činnosť určená na vytváranie 
ľudských embryí výlučne na účely výskumu 
alebo na účel obstarania kmeňových 
buniek a výskumná činnosť, ktorá využíva 
bunky z týchto embryí,
- výskumné projekty, ktoré vedú priamo 
alebo nepriamo k zničeniu ľudských 
embryí.
V oblasti výskumu embryonálnych 
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kmeňových buniek sa využijú skúsenosti 
NIH a financovanie výskumu sa obmedzí 
na línie embryonálnych kmeňových buniek, 
ktoré boli vyvinuté do augusta 2001.

Or. en

(Odsek 3 zarážka 2 v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je identický 
s odsekom 2 zarážkou 2 návrhu Komisie)

Odôvodnenie

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 4 odsek 2

2. Z tohto programu sa nefinancujú 
nasledujúce oblasti výskumu:

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

– výskumná činnosť zameraná na 
klonovanie človeka na reprodukčné účely,

- výskumná činnosť zameraná na klonovanie 
ľudských embryí,

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

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol predložený v rovnakom znení v rámcovom 
programe. Táto otázka by sa mala riešiť v rámcovom programe, ale kvôli zachovaniu 
koherentnosti sa predkladá aj v prípade osobitných programov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 4 odsek 2a (nový)

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia 
Toia, Peter Liese, Christian Ehler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4 odsek 3

3. Z tohto programu sa nefinancujú 
nasledujúce oblasti výskumu:

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

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 4 odsek 3 zarážka 1a (nová)

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 4 odsek 3 zarážka 2

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

– výskumné projekty, ktoré ohrozujú 
zásadu subsidiarity a hodnoty ľudskej 
dôstojnosti a predstavujú hrozbu pre 
zásadu, podľa ktorej ľudské  telo, najmä 
telo ženy nesmie byť predmetom 
obchodovania.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 5 odsek 3

3. V prílohe IV k tomuto osobitnému 
programu sa stanovuje iniciatíva spoločnej 
realizácie vnútroštátnych výskumných 
programov, ktorá podlieha osobitnému 
rozhodnutiu na základe článku 169 Zmluvy.

3. V prílohe IV k tomuto osobitnému 
programu sa stanovuje možná iniciatíva 
spoločnej realizácie vnútroštátnych 
výskumných programov, ktorá podlieha 
osobitnému rozhodnutiu na základe článku 
169 Zmluvy.

Or. es

Odôvodnenie

Odôvodnenie vyplýva z textu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 6 odsek 2

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

2. V pracovnom programe sa zohľadňujú 
relevantné výskumné činnosti 
uskutočňované v členských štátoch, 
pridružených krajinách a v európskych a 
medzinárodných organizáciách 
a dosiahnutie európskej pridanej hodnoty, 
ako aj vplyv na konkurencieschopnosť 
priemyslu a dôležitosť pre ďalšie politiky 
Spoločenstva. V prípade potreby sa tento 
program aktualizuje.

Or. es

Odôvodnenie
So zreteľom na dravú konkurencieschopnosť priemyslu by sa mal klásť dôraz na európsku 
pridanú hodnotu a dôležitosť politík Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Britta Thomsen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 6 odsek 2
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2. V pracovnom programe sa zohľadňujú 
relevantné výskumné činnosti 
uskutočňované v členských štátoch, 
pridružených krajinách a v európskych a 
medzinárodných organizáciách. V prípade 
potreby sa tento program aktualizuje.

2. V pracovnom programe sa zohľadňujú 
relevantné výskumné činnosti 
uskutočňované v členských štátoch, 
pridružených krajinách a v európskych a 
medzinárodných organizáciách s cieľom 
zvýšiť súčinnosť s týmito činnosťami. V 
prípade potreby sa tento program 
aktualizuje.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom vytvoriť súdržný Európsky výskumný priestor na prospech Európy by sa mal 
pracovný program zameriavať na zvyšovanie súčinnosti s existujúcimi výskumnými 
činnosťami, a nie len ich brať do úvahy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 6 odsek 3

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

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

- vedecká a/alebo technologická vysoká 
úroveň,
- dôležitosť pre ciele osobitného programu,
- možný dosah rozvoja, šírenia a využívania 
výsledkov projektu,
- kvalita a efektívnosť realizácie a riadenia.
V tomto rámci špecifikuje pracovný 
program hodnotiace a výberové kritéria a
ďalej možno špecifikovať dodatočné 
požiadavky, váhy a prahy.

Or. es
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Odôvodnenie

V snahe zabezpečiť účinnejšie uplatnenie opatrení v rámci osobitného programu je potrebné 
podrobnejšie stanoviť zásady, podľa ktorých sa postupuje pri výbere projektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 6 odsek 4

4. V pracovnom programe sa môžu 
identifikovať:

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

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

Or. es

Odôvodnenie

Všetky organizácie by sa mali zapájať do súťaže za rovnakých podmienok a mali by mať 
rovnaké príležitosti. Odsek 4 by sa mal preto vzťahovať iba na subjekty, ktoré majú charakter 
európskych zariadení a odsek b by mal byť vypustený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 7 odsek 2

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

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

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

a) vypracovanie a aktualizovanie
pracovného programu uvedeného v článku 6 
ods. 1 vrátane nástrojov, ktorých použitie je 
prioritou, akejkoľvek  ďalšej úpravy ich 
používania, obsahu výziev na predkladanie 
návrhov, ako aj hodnotiacich a výberových 
kritérií, ktoré sa majú uplatňovať; 

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

b) schválenie financovania:
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i) činností RDT zahŕňajúcich siete 
excelencie a integrované projekty;
ii) činností RDT v rámci týchto tém:
- zdravie; 
- potraviny, poľnohospodárstvo 
a biotechnológia;
- nanovedy a nanotechnológie,
(ba) vypracovanie referenčných kritérií pre 
externé posudzovanie podľa  článku 7 
rámcového programu,
(bb) akákoľvek úprava indikatívneho 
rozpisu sumy uvedeného v prílohe II.

Or. en

(Bod (bb) v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je identický s bodom (b) 
návrhu Komisie)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 7 odsek 2

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

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

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

(a) pracovného programu uvedeného v 
článku 6 ods. 1 vrátane nástrojov, ktorých 
použitie je prioritou, akejkoľvek ďalšej 
úpravy, obsahu výziev, ako aj hodnotiacich 
a výberových kritérií, ktoré sa majú 
uplatňovať;

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

(b) akejkoľvek úpravy indikatívneho rozpisu 
sumy uvedeného v prílohe II;
(ba) financovania činností RDT, ak je 
odhad výšky príspevku Spoločenstva 
v rámci tohto programu 0,6 miliónov EUR 
alebo viac;
(bb) rozhodnutí o financovaní ERA-NET a 
ERA-NET PLUS;
(bc) zmluvy medzi Komisiou a Európskou 
investičnou bankou o nástroji na 
financovanie rozdelenia rizika.
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Or. es

Odôvodnenie

Súčasné funkcie riadiaceho výboru by mali byť zachované, keďže pre úspech programu je 
dôležité, aby krajiny cítili, že sú partnermi a že opatrenia sú náležite sledované, pri vedomí, 
že mnohé z nich budú dopĺňať opatrenia prijímané v rôznych štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 8 odsek 2

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

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

Or. es

Odôvodnenie

Odôvodnenie vyplýva z textu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 8a (nový)

Článok 8a
Komisia zabezpečí nezávislé sledovanie, 
kontrolu, hodnotenie a revíziu, ktoré sa 
vyžadujú podľa článku 7 rozhodnutia 
o siedmom rámcovom programe, pokiaľ ide 
o činnosti vykonávané v oblastiach, na 
ktoré sa vzťahuje tento osobitný program. 

Or. es

Odôvodnenie

Malo by sa postupovať podľa ustanovení siedmeho rámcového programu, aby sa zabezpečilo 
sledovanie a kontrola činností v rámci osobitného programu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Príloha I podtitul Úvod odsek 1 zarážka 5

– ďalšieho približovania vedy k spoločnosti 
s cieľom vyvážene integrovať vedu a 
techniku do spoločnosti EÚ a

– ďalšieho približovania vedy k 
spoločnosti s cieľom vyvážene integrovať 
vedu a techniku do spoločnosti EÚ;  
umožnenia súčasným asistenčným centrám 
na úrovni EÚ, štátu alebo regiónu, aby 
poskytovali MSP, priemyselným 
a vedeckým inštitúciám všetky informácie 
o rámcovom programe, programe pre 
konkurencieschopnosť a inovácie a o 
štrukturálnych fondoch a

Or. en

Odôvodnenie

Existujúcim asistenčným centrám by sa mala poskytnúť pomoc a informácie, aby mohli slúžiť 
malým a stredným podnikom, priemyslu a vzdelávacím inštitúciám, a to ako doplnenie 
k fondom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Príloha I podtitul Úvod odsek 1 zarážka 5 a 6 a odsek 2

- ďalšieho približovania vedy k spoločnosti s 
cieľom vyvážene integrovať vedu a techniku 
do spoločnosti EÚ a

- ďalšieho približovania vedy k spoločnosti s 
cieľom vyvážene integrovať vedu a techniku 
do spoločnosti EÚ;

– podpory koherentného vývoja 
výskumných politík a

- horizontálnych akcií a opatrení na podporu 
medzinárodnej spolupráce.

– akcií a opatrení na podporu medzinárodnej 
spolupráce.

Tento osobitný program bude taktiež 
podporovať koherentný vývoj výskumných 
postupov. 

Or. es
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Odôvodnenie

Mal by sa klásť dôraz na výskumné politiky a malo by sa zabezpečiť ich koherentné 
presadzovanie. S týmto cieľom sa preto navrhuje zahrnutie nového bodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Príloha I podtitul Úvod odsek 1 zarážka 6

– horizontálnych akcií a opatrení na podporu 
medzinárodnej spolupráce.

- horizontálnych akcií a opatrení na podporu 
medzinárodnej spolupráce vrátane 
cezhraničnej a medziregionálnej 
spolupráce.

Or. en

Odôvodnenie

Na cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu by sa mala vzťahovať rovnaká zásada ako na 
medzinárodnú spoluprácu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Britta Thomsen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha I podtitul Úvod odsek 4

V rámci tohto osobitného programu sa môžu 
realizovať akcie na koordináciu programov 
mimo Spoločenstva využitím programu 
ERA-NET a účasť na spoločne 
realizovaných vnútroštátnych výskumných 
programoch (článok 169 Zmluvy), ako je 
uvedené v osobitnom programe 
„Spolupráca“. 

V rámci tohto osobitného programu sa môžu 
realizovať akcie na koordináciu programov 
mimo Spoločenstva využitím programu 
ERA-NET a účasť na spoločne 
realizovaných vnútroštátnych výskumných 
programoch (článok 169 Zmluvy), ako je 
uvedené v osobitnom programe 
„Spolupráca“. Akcia sa tiež bude používať 
na rozšírenie komplementárnosti a 
súčinnosti medzi rámcovým programom a 
činnosťami vykonávanými v rámci 
medzivládnych štruktúr.

Or. en
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Odôvodnenie

Na európskej úrovni sa vytvárajú najpokrokovejšie infraštruktúry na svete a členské štáty ich 
využívajú prostredníctvom členstva v európskych medzivládnych organizáciách. Výskumné 
infraštruktúry predstavujú jednoznačnú pridanú hodnotu a prínos pre európsky výskum, a 
preto musia byť zohľadňované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha I podtitul Úvod odsek 5a (nový)

Cieľom tejto časti rámcového programu je 
navyše posilniť európske vysoké školy, 
pretože sú to inštitúcie, ktoré majú 
zohrávať kľúčovú úlohu v uskutočňovaní 
kvalitného vedeckého a technologického 
výskumu a vo vybudovaní európskeho 
výskumného priestoru.

Or. xm

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza PDN 1138 k návrhu správy Jerzyho Buzeka 
o 7. rámcovom programe.)

Odôvodnenie

Dôležitá úloha vysokých škôl je taká očividná, že nie je potrebné odôvodňovať ju. Samotná 
Komisia túto skutočnosť opakovane uznala a uverejnila oznámenie k tejto otázke 
(KOM(2003)0058), s názvom Úloha vysokých škôl v znalostnej Európe, v ktorom sa uvádza, 
že Európska únia potrebuje „zdravý a prekvitajúci svet vysokých škôl“ a že „Európa 
potrebuje na svojich vysokých školách kvalitu, aby mohla čo najlepšie optimalizovať  postupy, 
ktoré sú oporou znalostnej spoločnosti“. V tom istom oznámení sa tiež poukazuje na potrebu 
posilniť úlohu vysokých škôl, aby sa tak zvýšila ich konkurencieschopnosť v porovnaní 
s najrozvinutejšími krajinami mimo Únie. So zreteľom na tieto úvahy by mal rámcový 
program klásť dôraz na úlohu európskych vysokých škôl.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha I podtitul Úvod podnázov  Koherentný vývoj výskumných postupov

Koherentný vývoj výskumných postupov vypúšťa sa 
Činnosti realizované v tejto časti sa 
zameriavajú na podporu koherentného 
vývoja postupov dopĺňajúcich koordinačné 
činnosti v rámci programu spolupráce a na 
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zvýšenie úrovne politiky a iniciatív 
Spoločenstva (napr. právne predpisy, 
odporúčania a usmernenia) zameraných na 
zlepšenie komplexnosti a vplyvu politiky 
členských štátov. 
Tieto činnosti prispejú k realizácii 
lisabonskej stratégie, najmä k dosiahnutiu 
3 % investícií na výskum, čím pomôžu 
členským štátom a únii pri rozvoji 
účinnejších postupov výskumu a vývoja. 
Cieľom je zlepšiť výskum financovaný z 
verejných zdrojov a jeho prepojenia s 
priemyslom, podporiť súkromné investície 
do výskumu, najmä vytvorením vhodných 
rámcových podmienok prostredníctvom 
posilnenia štátnej podpory a jej pákového 
efektu na súkromné investície.
Činnosti sú:
Monitorovanie a analýza výskumných 
verejných politík a priemyselných stratégií 
Cieľom je zabezpečiť informácie a analýzy 
na podporu návrhov, implementácie, 
hodnotenia a medzinárodnej koordinácie
verejných politík. Toto zahŕňa: 
– Informačnú a spravodajskú službu 
(ERAWATCH), ktorá podporí tvorbu 
výskumnej politiky založenej na dôkazoch a 
prispeje k realizácii Európskeho 
výskumného priestoru (ERA) tým, že 
zabezpečí lepšie porozumenie chrakteru, 
základných prvkov a vývoja vnútroštátnych 
a regionálnych výskumných postupov, 
iniciatív a systémov. Toto z európskeho 
pohľadu zahŕňa pravidelné analýzy otázok 
týkajúcich sa tvorby výskumnej politiky, 
najmä: faktorov ovplyvňujúcich vývoj 
výskumných systémov a ich vplyvov na 
politické a vládnuce štruktúry; nových 
otázok/výziev a politických možností; a 
hodnotení pokroku členských štátov na 
európskej úrovni smerom k ERA a 
dodržania cieľa 3 %.
- Monitorovaciu činnosť investícií do 
priemyselného výskumu na zabezpečenie 
základných a doplnkových zdrojov 
informácií, ktoré pomôžu pri riadení štátnej 
politiky a umožnia spoločnostiam preveriť 
svoje investičné stratégie v oblasti výskumu 
a vývoja. Toto zahŕňa pravidelné prehľady 



AM\619606SK.doc 16/2 PE 374.088v02-00

SK

investícií do výskumu a vývoja na firemnej 
a odvetvovej úrovni, prieskumy orientácie 
súkromných investícií do výskumu a vývoja, 
analýzy faktorov, ktoré ovplyvňujú 
investičné rozhodnutia do výskumu a 
vývoja a postupy firiem, analýzy 
ekonomických vplyvov a hodnotenie 
vplyvov politiky.
- Vývoj a analýzu ukazovateľov výskumnej 
činnosti a jej vplyvu na hospodárstvo. 
Zahŕňa to vypracovanie a uverejňovanie 
vnútroštátnych a regionálnych kľúčových 
ukazovateľov v oblasti vedy a techniky a 
prehľadov, v ktorých sa v prípade potreby 
použijú oficiálne štatistické ukazovatele; 
hodnotenie predností a nedostatkov 
výskumných a vývojových programov 
členských štátov, a analýzu postavenia a 
výkonnosti EÚ vo vedeckom a technickom 
výskume.
Tieto činnosti sa budú realizovať v 
spolupráci so Spoločným výskumným 
centrom, ako aj prostredníctvom štúdií a 
expertných skupín.
Koordinácia výskumných politík vrátane 
iniciatív týkajúcich sa otázok spoločného 
záujmu uskutočňovaných v rámci 
nadnárodnej spolupráce na štátnej, 
prípadne regionálnej úrovni. 
Cieľom je posilniť koordináciu 
výskumných politík prostredníctvom akcií 
na podporu (i) implementácie otvorených 
metód koordinácie (OMC) a (ii) iniciatív na 
princípe „zdola nahor“, realizovaných 
viacerými krajinami a regiónmi, do ktorých 
sa v prípade potreby zapoja aj iné 
zainteresované strany (vrátane priemyslu, 
európskych organizácií a organizácií 
občianskej spoločnosti).
Tieto činnosti sa zameriavajú na otázky 
spoločného záujmu, ktoré sa týkajú 
výskumu a ostatných náležitých politík, 
ktoré by mali byť zaktivované pre 
realizáciu ERA a na dosiahnutie cieľa 3 % 
investícií do výskumu. Prispejú k rozvoju 
účinnejších vnútroštátnych a regionálnych 
politík prostredníctvom vzájomného štúdia 
a vzájomných profesionálnych preskúmaní 
(„peer review“); podnietia skoordinované 
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alebo spoločné iniciatívy medzi skupinami 
krajín a regiónov, zainteresovaných v 
oblastiach, ktoré majú silný medzinárodný 
rozmer alebo efekt „spill-over“ a v prípade 
potreby identifikujú problematické otázky, 
ktoré si vyžadujú dodatočnú a vzájomne 
posilnenú akciu na úrovni Spoločenstva a 
členských štátov.
Iniciatívy realizované viacerými krajinami 
a regiónmi môžu pokrývať činnosti ako 
vzájomné profesionálne preskúmanie 
(„peer review“) vnútroštátnych a 
regionálnych politík, výmenu skúseností a 
pracovníkov, spoločné hodnotenia a 
posúdenia vplyvu a navrhnutie a realizáciu 
spoločných iniciatív.

Or. es

Odôvodnenie

Táto časť by mala byť presunutá z úvodu v prílohe I a mala by byť zahrnutá ako dodatočný 
bod nasledujúci po šiestich bodoch, na ktoré je táto príloha rozdelená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha I podtitul Úvod podnázov  Koherentný vývoj výskumných postupov odsek 3 zarážka 

1 poodsek 1 zarážka 2

– Monitorovaciu činnosť investícií do 
priemyselného výskumu na zabezpečenie 
základných a doplnkových zdrojov 
informácií, ktoré pomôžu pri riadení štátnej 
politiky a umožnia spoločnostiam preveriť 
svoje investičné stratégie v oblasti výskumu 
a vývoja. Toto zahŕňa pravidelné prehľady 
investícií do výskumu a vývoja na firemnej a 
odvetvovej úrovni, prieskumy orientácie 
súkromných investícií do výskumu a vývoja, 
analýzy faktorov, ktoré ovplyvňujú 
investičné rozhodnutia do výskumu a vývoja 
a postupy firiem, analýzy ekonomických 
vplyvov a hodnotenie vplyvov politiky.

– Monitorovaciu činnosť investícií do 
priemyselného výskumu na zabezpečenie 
základných a doplnkových zdrojov 
informácií, ktoré pomôžu pri riadení štátnej 
politiky a umožnia spoločnostiam 
v kľúčových odvetviach pre hospodárstvo 
EÚ preveriť svoje investičné stratégie v 
oblasti výskumu a vývoja.  Toto zahŕňa 
pravidelné prehľady investícií do výskumu a 
vývoja na firemnej a odvetvovej úrovni, 
prieskumy orientácie súkromných investícií 
do výskumu a vývoja, analýzy faktorov, 
ktoré ovplyvňujú investičné rozhodnutia do 
výskumu a vývoja a postupy firiem, analýzy 
ekonomických vplyvov a hodnotenie 
vplyvov politiky.

Or. en
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Odôvodnenie

Investície do priemyselného výskumu by sa mali podporovať v kľúčových odvetviach 
hospodárstva EÚ.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha I podtitul Úvod podnázov  Koherentný vývoj výskumných postupov odsek 3 zarážka 

2 poodsek 1

Cieľom je posilniť koordináciu výskumných 
politík prostredníctvom akcií na podporu (i) 
implementácie otvorených metód 
koordinácie (OMC) a (ii) iniciatív na 
princípe „zdola nahor“, realizovaných 
viacerými krajinami a regiónmi, do ktorých 
sa v prípade potreby zapoja aj iné 
zainteresované strany (vrátane priemyslu, 
európskych organizácií a organizácií 
občianskej spoločnosti).

Cieľom je posilniť koordináciu výskumných 
politík, tam kde to môže jednoznačne 
priniesť pridanú hodnotu pre výskumné 
a inovačné systémy, prostredníctvom akcií 
na podporu (i) implementácie otvorených 
metód koordinácie (OMC) a (ii) iniciatív na 
princípe „zdola nahor“, realizovaných 
viacerými krajinami a regiónmi, do ktorých 
sa v prípade potreby zapoja aj iné 
zainteresované strany (vrátane priemyslu, 
európskych organizácií a organizácií 
občianskej spoločnosti). 

Or. en

Odôvodnenie

Výskumné politiky by mali byť koordinované na úrovni EÚ v tých oblastiach, kde to 
predstavuje jednoznačný prínos pre spoluprácu. Za každú cenu je potrebné predísť duplicite 
snáh, ktoré vyvíjajú členské štáty v rámci svojich výskumných politík.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha I podtitul Úvod podnázov  Koherentný vývoj výskumných postupov odsek 3 zarážka 

2 poodsek 3a (nový)

Osobitná pozornosť sa bude venovať:
- synergickému prístupu k rozvoju 



AM\619606SK.doc 19/2 PE 374.088v02-00

SK

výskumného potenciálu v spojení so 
štrukturálnymi fondmi a ďalšími 
programami zameranými na inováciu;
- zníženiu administratívnych a fyzických 
prekážok účinnej cezhraničnej spolupráci 
medzi regiónmi z rôznych členských štátov 
a rozvoju spojenej kapacity výskumu 
a inovácie.

Or. en

Odôvodnenie

V rámci regionálnej politiky má cezhraničná regionálna politika určité charakteristické 
vlastnosti a osobitný význam pre integráciu EÚ, pretože sa usiluje prekročiť hranice 
členských štátov. Inovatívna spolupráca medzi členskými štátmi je príliš často neúspešná. 
Spôsobujú to administratívne a priestorové prekážky. Každá pomoc v koordinácii postupov 
v rámci regiónov a členských štátov na vyriešenie týchto problémov musí byť vítaná. Inovácia 
sa nezastaví na hranici niektorého členského štátu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha I podtitul Úvod podnázov  Etické aspekty odsek 1

Počas realizácie tohto osobitného programu 
a z neho vyplývajúcich výskumných činností 
sa budú dodržiavať základné etické zásady. 
K nim okrem iného patria zásady zakotvené 
v Charte základných práv EÚ vrátane: 
ochrany ľudskej dôstojnosti a života, 
ochrany osobných údajov a súkromia, ako aj 
zvierat a životného prostredia v súlade s 
právom Spoločenstva a posledným znením 
príslušných medzinárodných dohovorov, 
usmernení a kódexov správania, ku ktorým 
patrí napr. Helsinská deklarácia, Európsky 
dohovor o ľudských právach a biomedicíne 
podpísaný v Oviede 4. apríla 1997 a jeho 
dodatkové protokoly, Dohovor OSN o 
právach dieťaťa, Všeobecná deklarácia o 
ľudskom genóme a ľudských právach, ktorú 

Počas realizácie tohto osobitného programu 
a z neho vyplývajúcich výskumných činností 
sa budú dodržiavať základné etické zásady.  
K nim okrem iného patria zásady zakotvené 
v Charte základných práv EÚ vrátane:  
ochrany ľudskej dôstojnosti a života, 
ochrany osobných údajov a súkromia, ako aj 
zvierat a životného prostredia v súlade s 
právom Spoločenstva a posledným znením 
príslušných medzinárodných dohovorov, 
usmernení a kódexov správania, ku ktorým 
patrí napr. Helsinská deklarácia, Európsky 
dohovor o ľudských právach a biomedicíne 
podpísaný v Oviede 4. apríla 1997 a jeho 
dodatkové protokoly, Dohovor OSN o 
právach dieťaťa, Všeobecná deklarácia o 
ľudskom genóme a ľudských právach, ktorú 
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prijalo UNESCO, Dohovor OSN o 
biologických a toxických zbraniach 
(BTWC), Medzinárodná zmluva o 
rastlinných genetických zdrojoch pre výživu 
a poľnohospodárstvo a príslušné rezolúcie 
Svetovej zdravotníckej organizácie.

prijalo UNESCO, Dohovor OSN o 
biologických a toxických zbraniach 
(BTWC), Medzinárodná zmluva o 
rastlinných genetických zdrojoch pre výživu 
a poľnohospodárstvo a príslušné rezolúcie 
Svetovej zdravotníckej organizácie a 
uznesenia Európskeho parlamentu z 10. 
marca 2005 o obchodovaní s ľudskými 
vaječnými bunkami 1 a z 26. októbra 2005 o 
patentoch na biotechnologické vynálezy 2 a 
zákony a nariadenia platné v krajinách, v 
ktorých sa vykonávajú príslušné výskumné 
projekty.
___________

1Ú. v. EÚ C 320 E, 15. 12. 2005, s. 251.
2 Prijaté texty z daného dňa, P6_TA(2005)0407.

Or. en

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha I podtitul Úvod podnázov  Etické aspekty odsek 2, 3, 4 a 5

Zohľadnia sa aj stanoviská Európskej 
skupiny poradcov pre etické dôsledky 
biotechnológie (1991 – 1997) a stanoviská 
Európskej skupiny pre etiku vo vede a 
nových technológiách (od roku 1998).
V súlade so zásadou subsidiarity a 
rozmanitosťou prístupov v rámci Európy sa 
musia účastníci výskumných projektov 
riadiť právnymi predpismi, nariadeniami a 
etickými pravidlami platnými v krajinách, v 
ktorých sa výskum uskutoční. V každom 
prípade sa uplatňujú vnútroštátne predpisy 
a z prostriedkov Spoločenstva sa v žiadnom 
členskom štáte alebo v inom štáte nebude 
podporovať výskum, ktorý je v danom 
členskom štáte alebo v danom štáte 
zakázaný.

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

V určitých prípadoch je na vykonávanie 
výskumných projektov potrebné pred 
zahájením činností v oblasti výskumu a 
rozvoja získať súhlas príslušných 

Subjekty, ktoré uskutočňujú výskumné 
projekty týkajúce sa otázok citlivých z 
etického hľadiska, ako napr. analýzu 
ľudskej DNA, výskum na osobách 



AM\619606SK.doc 21/2 PE 374.088v02-00

SK

vnútroštátnych alebo miestnych etických
výborov. Komisia systematicky zavedie 
etický posudok pre návrhy týkajúce sa 
eticky citlivých otázok alebo návrhy, v 
ktorých neboli etické hľadiská náležito 
zohľadnené. V osobitných prípadoch možno 
etický posudok vypracovať v priebehu 
realizácie projektu.

neschopných vyjadriť informovaný súhlas, 
výskum, ktorý vedie k utrpeniu stavovcov 
atď., alebo sa na nich zúčastňujú, musia 
pred začatím činností v oblasti výskumu a 
rozvoja požiadať o súhlas príslušné 
vnútroštátne alebo miestne etické výbory. 
Komisia systematicky zavedie etický 
posudok. V osobitných prípadoch možno 
etické hľadisko preskúmať v priebehu 
realizácie projektu.

V súlade s článkom 4 ods. 3 tohto 
rozhodnutia sa nebudú financovať 
výskumné činnosti, ktoré sú zakázané vo 
všetkých členských štátoch.

Komisia každoročne informuje Parlament a 
Radu o ich činnostiach v tejto oblasti a 
okrem toho poskytne Rade a Parlamentu 
informácie, keď o ne požiadajú.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie navrhované Komisiou je v jednom bode príliš nepresné, predovšetkým je potrebné 
zahrnúť povinnosť informovať Parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha I podtitul Úvod podnázov Etické aspekty odsek 2

Zohľadnia sa aj stanoviská Európskej 
skupiny poradcov pre etické dôsledky 
biotechnológie (1991 – 1997) a stanoviská 
Európskej skupiny pre etiku vo vede a 
nových technológiách (od roku 1998).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Ciele

Optimalizovať využívanie a rozvoj Optimalizovať využívanie a rozvoj 
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najvýznamnejších výskumných infraštruktúr 
v Európe a pomáhať pri vytváraní nových 
výskumných infraštruktúr paneurópskeho 
významu (alebo modernizácia už 
existujúcich) vo všetkých oblastiach vedy a 
techniky, ktoré európska vedecká obec 
potrebuje na to, aby mohla naďalej 
zotrvávať na poprednom mieste v kontexte 
napredovania v oblasti výskumu, a vďaka 
ktorým dochádza k rozširovaniu 
vedomostnej základne a technologického 
know-how v oblasti priemyslu. 

najvýznamnejších výskumných infraštruktúr 
v Európe a pomáhať pri vytváraní nových 
výskumných infraštruktúr paneurópskeho 
významu vo všetkých oblastiach vedy a 
techniky, ktoré európska vedecká obec 
potrebuje na to, aby mohla naďalej 
zotrvávať na poprednom mieste v kontexte 
napredovania v oblasti výskumu, a vďaka 
ktorým dochádza k rozširovaniu 
vedomostnej základne a technologického 
know-how v oblasti priemyslu. 

Or. es

Odôvodnenie

Nemal by sa uplatňovať rozdielny prístup k existujúcim výskumným infraštruktúram 
a k infraštruktúram, ktoré je potrebné vytvoriť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Prístup odsek 1

Na to, aby sa Európa stala najviac 
konkurencieschopným a dynamickým 
vedomostným hospodárstvom na svete, sú z 
hľadiska dosiahnutia vedúceho postavenia 
vo vede a technike rozhodujúce moderné a 
efektívne výskumné infraštruktúry. 
Výskumné infraštruktúry zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri získavaní vedomostí, rozširovaní 
vedomostí a ich uplatňovaní a využívaní, a 
zároveň aj pri podpore inovácií. Prístup k 
nim sa stáva čoraz nevyhnutnejším vo 
všetkých oblastiach vedy a techniky. Mnohé 
výskumné infraštruktúry sa zmenili z 
rozsiahlych zariadení zameraných takmer 
výhradne na jeden vedný odbor na servisné 
zariadenia pre širší okruh vedeckých obcí. 
Keďže to umožňuje informačná a 
komunikačná technológia, sú súčasné 
koncepcie infraštruktúry rozšírené o 
decentralizované systémy hardvéru, softvéru 
a obsahy s obrovskou súhrnnou hodnotou, 
ktoré slúžia ako úschovne vedomostí z 

Na to, aby sa Európa stala najviac 
konkurencieschopným a dynamickým 
vedomostným hospodárstvom na svete, sú z 
hľadiska dosiahnutia vedúceho postavenia 
vo vede a technike rozhodujúce moderné a 
efektívne výskumné infraštruktúry.  
Výskumné infraštruktúry zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri získavaní vedomostí, rozširovaní 
vedomostí a ich uplatňovaní a využívaní, a 
zároveň aj pri podpore inovácií.  Prístup k 
nim sa stáva čoraz nevyhnutnejším vo 
všetkých oblastiach vedy, techniky a tvorby 
politík na základe faktov.  Mnohé výskumné 
infraštruktúry sa zmenili z rozsiahlych 
zariadení zameraných takmer výhradne na 
jeden vedný odbor na servisné zariadenia pre 
širší okruh vedeckých obcí.  Keďže to 
umožňuje informačná a komunikačná 
technológia, sú súčasné koncepcie 
infraštruktúry rozšírené o decentralizované 
systémy hardvéru, softvéru a obsahy s 
obrovskou súhrnnou hodnotou, ktoré slúžia 
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mnohých rozličných vedných odborov. ako úschovne vedomostí z mnohých 
rozličných vedných odborov a pre rôzne 
zložky užívateľskej obce.

Or. en

Odôvodnenie

Výskumné infraštruktúry zohrávajú dôležitú úlohu pri šírení výsledkov výskumu v rámci 
širokej škály výskumných odborov a obcí, čo je nevyhnutné na podporu inovácie. 

Informácie šírené prostredníctvom týchto infraštruktúr môžu byť tiež významnou podporou 
pre tvorbu politík na základe faktov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Prístup odsek 2

Navrhnutá akcia bude prispievať najmä k 
vývoju, využívaniu a uchovávaniu 
poznatkov prostredníctvom podpory 
výskumných infraštruktúr založených tak na 
princípe „zdola nahor“, ako aj prístupe 
založenom na výnimočnosti a cielenom 
prístupe. Strategické zvyšovanie úrovne 
elektronických infraštruktúr založených na 
informáciách a komunikácii je tiež 
považované za hnaciu silu v zmene spôsobu, 
akým sa veda riadi.

Navrhnutá akcia bude prispievať najmä k 
vývoju, využívaniu a uchovávaniu 
poznatkov prostredníctvom podpory 
výskumných infraštruktúr založených tak na 
princípe „zdola nahor“, ako aj prístupe 
založenom na výnimočnosti a cielenom 
prístupe založenom na dostupných zdrojoch 
a kľúčových európskych prioritách.  
Strategické zvyšovanie úrovne 
elektronických infraštruktúr založených na 
informáciách a komunikácii je tiež 
považované za hlavnú hnaciu silu v zmene 
spôsobu, akým sa veda riadi, a je 
podporované významnými investíciami z 
verejných a súkromných zdrojov 
vo všetkých častiach Európy. 

Or. en

Odôvodnenie

 So zreteľom na obmedzenosť dostupných zdrojov by mali byť jednoznačne prioritou činnosti 
v rámci osobitného programu Kapacity.

Je dôležité zdôrazniť, čo je hnacou silou zvyšovania úrovne elektronických infraštruktúr 
založených na informáciách a komunikácii v rámci akčného plánu eEurópa a e-stratégií na 
štátnej alebo regionálnej úrovni. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Prístup odsek 2

Navrhnutá akcia bude prispievať najmä k 
vývoju, využívaniu a uchovávaniu 
poznatkov prostredníctvom podpory 
výskumných infraštruktúr založených tak na 
princípe „zdola nahor“, ako aj prístupe 
založenom na výnimočnosti a cielenom 
prístupe. Strategické zvyšovanie úrovne 
elektronických infraštruktúr založených na 
informáciách a komunikácii je tiež 
považované za hnaciu silu v zmene spôsobu, 
akým sa veda riadi.

Navrhnutá akcia bude prispievať najmä k 
vývoju, využívaniu a uchovávaniu 
poznatkov prostredníctvom podpory 
výskumných infraštruktúr založených tak na 
princípe „zdola nahor“, ako aj prístupe 
založenom na výnimočnosti a cielenom 
prístupe.   Strategické zvyšovanie úrovne 
elektronických a virtuálnych infraštruktúr 
založených na informáciách a komunikácii 
je tiež považované za hnaciu silu v zmene 
spôsobu, akým sa veda riadi. Pre rozvoj 
a financovanie infraštruktúr je nevyhnutná 
koordinácia s členskými štátmi.

Or. es

Odôvodnenie

It is worth specifying in this section that it is the Member States which are responsible for 
developing research infrastructures and that coordination with them is therefore essential. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Prístup odsek 3 úvodná časť

Výraz „Výskumné infraštruktúry“ v 
kontexte rámcového programu Spoločenstva 
v oblasti výskumu a technického rozvoja sa 
vzťahuje na zariadenia, zdroje alebo služby, 
ktoré výskumná obec potrebuje na realizáciu 
výskumu vo všetkých vedeckých a 
technických oblastiach. Táto definícia sa 
vzťahuje, vrátane pričlenených ľudských 
zdrojov, na:

Výraz „Výskumné infraštruktúry“ v 
kontexte rámcového programu Spoločenstva 
v oblasti výskumu a technického rozvoja sa 
vzťahuje na zariadenia, zdroje alebo služby, 
ktoré výskumná obec vo verejnej 
a súkromnej sfére a vo sfére občianskej 
spoločnosti potrebuje na realizáciu výskumu 
vo všetkých vedeckých a technických 
oblastiach.  Táto definícia sa vzťahuje, 
vrátane pričlenených ľudských zdrojov, na:

Or. en
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Odôvodnenie

Subjekty z verejnej a súkromnej sféry a zo sféry občianskej spoločnosti majú právo na 
prístup k zariadeniam, zdrojom a službám, ktoré vytvárajú výskumné infraštruktúry. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Prístup odsek 4a (nový)

Uskutočňované akcie budú okrem iného 
zohľadňovať skutočnosť, že investície do 
výskumných infraštruktúr v 
konvergenčných a najvzdialenejších 
regiónoch vo významnej miere zvýšia 
využitie ľudského potenciálu, dostupného 
v týchto oblastiach.  To je obzvlášť dôležité 
v konvergenčných regiónoch, kde je 
najväčší rozdiel medzi výskumným 
potenciálom a úrovňou infraštruktúry.

Or. pl

Odôvodnenie

V programe výskumný potenciál má oprávnene svoje miesto ustanovenie na podporu plného 
využitia ľudského potenciálu v konvergenčných a najvzdialenejších regiónoch.  Tie isté 
argumenty sa vzťahujú ešte viac na úlohu investícii do výskumných infraštruktúr. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Činnosti odsek 1 zarážka 1

– optimalizácia využitia existujúcich 
výskumných infraštruktúr a zlepšenie ich 
výkonnosti;

– prioritne optimalizácia využitia 
existujúcich výskumných infraštruktúr a 
zlepšenie ich výkonnosti; 

Or. en
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Odôvodnenie

Optimalizácia využívania existujúcich výskumných infraštruktúr by mala byť prioritou týchto 
osobitných programov, keďže je to najefektívnejší spôsob ako použiť dostupné finančné 
prostriedky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Činnosti odsek 1 zarážky 2 a 3

- podpora rozvoja nových výskumných 
infraštruktúr (alebo modernizácia už 
existujúcich) paneurópskeho významu, 
založených na práci ESFRI (Európske 
strategické fórum o výskumných 
infraštruktúrach);

- podpora rozvoja nových výskumných 
infraštruktúr (alebo modernizácia už 
existujúcich infraštruktúr) paneurópskeho 
významu, ktorá zahŕňa najmä prácu ESFRI 
(Európske strategické fórum o výskumných 
infraštruktúrach); 

- podporné opatrenia, vrátane podpory pre 
nové potreby.

- podporné opatrenia, vrátane podpory pre 
nové potreby. a kapacity pre technologický 
rozvoj v konvergenčných regiónoch.

Or. es

Odôvodnenie

Treba vypracovať ustanovenia pre nové potreby v konvergenčných regiónoch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Činnosti bod 1.1.1

Výskumné infraštruktúry na svetovej úrovni 
potrebujú obrovské a dlhodobé investície do 
zdrojov (ľudských i finančných). Mali by 
byť využívané na európskej úrovni čo 
najširšou vedeckou obcou a odberateľskými 
odvetviami. EÚ by mala k tomuto cieľu 
prispieť prostredníctvom presadzovania 
nadnárodného prístupu. Tento je určený na 
otvorenie nových príležitostí pre výskumné 
skupiny získať prístup k najlepším 
výskumným infraštruktúram, vrátane 

Výskumné infraštruktúry na svetovej úrovni 
potrebujú obrovské a dlhodobé investície do 
zdrojov (ľudských i finančných). Mali by 
byť využívané na európskej úrovni čo 
najširšou vedeckou obcou a odberateľskými 
odvetviami. EÚ by mala k tomuto cieľu 
prispieť prostredníctvom presadzovania 
nadnárodného prístupu. Tento je určený na 
otvorenie nových príležitostí pre výskumné 
skupiny vrátane skupín z okrajových a 
vzdialených regiónov, aby získali prístup k 
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výskumných skupín z okrajových a 
vzdialených regiónov. Tento prístup možno 
dať k dispozícii externým užívateľom, buď 
osobne („hands-on“) alebo prostredníctvom 
vhodného elektronického komunikačného 
spojenia. Môže mať tiež formu poskytovania 
diaľkových vedeckých služieb. Prístup bude 
implementovaný prostredníctvom výziev na 
predkladanie návrhov na princípe „zdola 
nahor“, ktorý budú otvorené pre všetky 
oblasti vedy a techniky bez uprednostnenia 
jednej oblasti pred druhou.

najlepším výskumným infraštruktúram. 
Tento prístup možno dať k dispozícii 
externým užívateľom, buď osobne („hands-
on“) alebo prostredníctvom vhodného 
elektronického komunikačného spojenia.  
Môže mať tiež formu poskytovania 
diaľkových vedeckých služieb.  Prístup bude 
implementovaný prostredníctvom výziev na 
predkladanie návrhov na princípe „zdola 
nahor“, ktoré budú otvorené pre všetky 
oblasti vedy a techniky bez uprednostnenia 
jednej oblasti pred druhou.

Or. en

Odôvodnenie

Tento bod bol preformulovaný v záujme objasnenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Činnosti bod 1.1.2  odsek 1

Optimalizácia a posilnenie kapacít a 
výkonnosti výskumných infraštruktúr na 
úrovni EÚ si vyžadujú stálu podporu a 
zlepšovanie, aby mohli reagovať na nové a 
rastúce vedecké potreby. Toto možno lepšie 
dosiahnuť prostredníctvom skoordinovanej 
stimulácie ich využívania a rozvoja, ako aj 
aktualizácie.

Optimalizácia a posilnenie kapacít a 
výkonnosti výskumných infraštruktúr na 
úrovni EÚ si vyžadujú stálu podporu a 
zlepšovanie, aby mohli reagovať na nové a 
rastúce vedecké potreby.  Toto možno lepšie 
dosiahnuť prostredníctvom skoordinovanej 
stimulácie ich využívania a rozvoja, ako aj 
aktualizácie. Súčasťou integrujúcich 
činností by malo byť využívanie 
výskumných infraštruktúr autonómnych 
systémov vo viacerých 
medzidisciplinárnych oblastiach ako 
napríklad pri monitorovaní životného 
prostredia alebo biodiverzity.

Or. en

Odôvodnenie

Britská národná stratégia pre technológie pre vzdušný a letecký priestor (The UK National 
Aerospace Technology Strategy) označila určitý počet podsektorov vrátane samostatného 
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sektora Diaľkovo riadené lietadlá bez pilota (UAV), za kľúčové pre budúcnosť VB.   
Priemyselný program ASTEAEA (Autonomous Systems Technology Related Airborne 
Evaluation and Assessment), financovaný z RDA (Regional Development Agency) a DTI 
(Department for Trade and Industry), skúma aké sú otázky prístupu civilných diaľkovo 
riadených systémov bez pilota do vzdušného priestoru.  Projekty súvisiace so špecifickým 
uplatnením uvedeného by boli obzvlášť prínosné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Činnosti bod 1.1.2  odsek 2 zarážka 1

– výziev na princípe „zdola nahor“ na 
podnietenie vzájomnej koordinácie a 
spoločné zdieľanie zdrojov medzi 
prevádzkovateľmi infraštruktúr s cieľom 
podporiť spoluprácu medzi nimi. Tieto 
činnosti by sa tiež mali zamerať na lepšie 
štruktúrovanie (na európskej úrovni) 
spôsobov, akými sú výskumné infraštruktúry 
prevádzkované, podporu ich spoločného 
rozvoja so zreteľom na kapacitu a 
výkonnosť a zvýšenie ich koherentného a 
medzidisciplinárneho využívania; 

– výziev na princípe „zdola nahor“ na 
podnietenie vzájomnej koordinácie a 
spoločné zdieľanie zdrojov medzi 
prevádzkovateľmi infraštruktúr s cieľom 
podporiť spoluprácu medzi nimi. Tieto 
činnosti by sa tiež mali zamerať na lepšie 
štruktúrovanie spôsobov (na európskej 
úrovni), akými sú výskumné infraštruktúry 
prevádzkované, na zlepšenie 
transparentnosti informácií určených 
potenciálnym užívateľom, o prevádzke a 
podmienkach prístupu, na podporu ich 
spoločného rozvoja so zreteľom na kapacitu 
a výkonnosť a zvýšenie ich koherentného a 
medzidisciplinárneho využívania;

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zlepšiť transparentnosť výskumných infraštruktúr pre potenciálnych 
užívateľov, s cieľom podporiť ich využívanie širokou škálou skupín všade v Európe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Činnosti bod 1.1.3  odsek 1

Využívanie elektronických infraštruktúr 
zabezpečí stále služby pre výskumné obce 

Využívanie elektronických infraštruktúr 
zabezpečí základné služby pre výskumné 
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založené na komplexných postupoch 
navrhnutých tak, aby sa preniesla kapacita 
rozptýlených zdrojov založených na 
informačných a komunikačných 
technológiách (výpočtová technika, 
pripojiteľnosť, prístrojové vybavenie) do 
virtuálnych spoločenstiev. Posilnenie 
európskeho prístupu a súvisiacich 
európskych činností v tejto oblasti môže byť 
významným príspevkom k vzrastu 
európskeho výskumného potenciálu a jeho 
využitia tým, že elektronické infraštruktúry 
budú základným kameňom Európskeho 
výskumného priestoru, „predskokanom“ 
medzidisciplinárnej inovácie a hnacím 
motorom zmien spôsobov riadenia vedy. 
Môžu tiež prispieť k integrácii výskumných 
skupín z okrajových a vzdialených regiónov.

obce založené na postupoch navrhnutých 
tak, aby sa preniesla kapacita rozptýlených 
zdrojov založených na informačných a 
komunikačných technológiách (výpočtová 
technika, pripojiteľnosť , prístrojové 
vybavenie) do virtuálnych spoločenstiev. 
Posilnenie európskeho prístupu a súvisiacich 
európskych činností v tejto oblasti môže byť 
významným príspevkom k vzrastu 
európskeho výskumného potenciálu a jeho 
využitia tým, že elektronické infraštruktúry 
budú základným kameňom Európskeho 
výskumného priestoru, „predskokanom“ 
medzidisciplinárnej inovácie a hnacím 
motorom zmien spôsobov riadenia vedy. 
Takisto je nevyhnutné integrovať výskumné 
skupiny z okrajových a vzdialených 
regiónov.

Or. en

Odôvodnenie

Rozšírenie elektronických infraštruktúr je základným nástrojom, ktorý je možné použiť na 
podporu potenciálu Európskeho výskumu a jeho využívania a na začlenenie výskumných 
tímov z okrajových a vzdialených oblastí do Európskeho výskumného priestoru. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Činnosti bod 1.1.3  odsek 3

Bude potrebné koordinovaným spôsobom 
podporiť digitálne knižnice, archívy, 
ukladanie a spracovanie údajov a zdieľanie 
zdrojov na európskej úrovni, aby sa vytvorili 
úschovne údajov pre vedeckú obec a budúce 
generácie vedcov. Činnosti sa budú 
zameriavať aj na zvýšenie spoľahlivosti a 
dôveryhodnosti elektronických infraštruktúr. 
Navrhnuté činnosti majú tiež za cieľ 
predvídať a integrovať nové požiadavky a 
riešenia, ktoré umožnia vývoj testovacích 
zariadení („test-beds“), navrhnutých na 

Bude potrebné koordinovaným spôsobom 
podporiť digitálne knižnice, archívy, 
ukladanie a spracovanie údajov a zdieľanie 
zdrojov na európskej úrovni, aby sa vytvorili 
úschovne údajov pre vedeckú obec a budúce 
generácie vedcov. Činnosti sa budú 
zameriavať aj na zvýšenie spoľahlivosti a 
dôveryhodnosti elektronických infraštruktúr, 
pričom budú zohľadňovať skutočnosť, že 
ďalšie generácie musia mať umožnený 
prístup k údajom. Navrhnuté činnosti majú 
tiež za cieľ predvídať a integrovať nové 
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experimenty s novými technológiami a 
uspokojenie nových požiadaviek užívateľov, 
vrátane elektronického vzdelávania („e-
Learning“). eIRG (reflexná skupina pre 
elektronickú infraštruktúru) bude pravidelne 
pomáhať prostredníctvom strategických 
odporúčaní.

požiadavky a riešenia, ktoré umožnia vývoj 
testovacích zariadení („test-beds“), 
navrhnutých na experimenty s novými 
technológiami a uspokojenie nových 
požiadaviek užívateľov, vrátane 
elektronického vzdelávania („e-Learning“). 
eIRG (reflexná skupina pre elektronickú 
infraštruktúru) bude pravidelne pomáhať 
prostredníctvom strategických odporúčaní.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Činnosti bod 1.1.3  odsek 3

Bude potrebné koordinovaným spôsobom 
podporiť digitálne knižnice, archívy, 
ukladanie a spracovanie údajov a zdieľanie 
zdrojov na európskej úrovni, aby sa vytvorili 
úschovne údajov pre vedeckú obec a budúce 
generácie vedcov. Činnosti sa budú 
zameriavať aj na zvýšenie spoľahlivosti a 
dôveryhodnosti elektronických infraštruktúr. 
Navrhnuté činnosti majú tiež za cieľ 
predvídať a integrovať nové požiadavky a 
riešenia, ktoré umožnia vývoj testovacích 
zariadení („test-beds“), navrhnutých na 
experimenty s novými technológiami a 
uspokojenie nových požiadaviek užívateľov, 
vrátane elektronického vzdelávania („e-
Learning“). eIRG (reflexná skupina pre 
elektronickú infraštruktúru) bude pravidelne 
pomáhať prostredníctvom strategických 
odporúčaní.

Bude potrebné koordinovaným spôsobom 
podporiť digitálne knižnice, (s cieľom 
vytvoriť Európsku digitálnu knižnicu)
archívy, ukladanie a spracovanie údajov a 
zdieľanie zdrojov na európskej úrovni, aby 
sa vytvorili úschovne údajov pre vedeckú 
obec a budúce generácie vedcov. Činnosti sa 
budú zameriavať aj na zvýšenie 
spoľahlivosti a dôveryhodnosti 
elektronických infraštruktúr.  Navrhnuté 
činnosti majú tiež za cieľ predvídať a 
integrovať nové požiadavky a riešenia, ktoré 
umožnia vývoj testovacích zariadení („test-
beds“), navrhnutých na experimenty s 
novými technológiami a uspokojenie nových 
požiadaviek užívateľov, vrátane 
elektronického vzdelávania („e-Learning“). 
eIRG (reflexná skupina pre elektronickú 
infraštruktúru) bude pravidelne pomáhať 
prostredníctvom strategických odporúčaní.

Or. en

Odôvodnenie

Iniciatíva za Európsku digitálnu knižnicu, ktorú uviedla sieť národných verejných knižníc je 
schopná uchovať a šíriť bohatstvo a rôznorodosť Európskeho vedeckého a kultúrneho 
dedičstva prostredníctvom digitalizácie a sprístupnenia tohto dedičstva online. Európska 
digitálna knižnica získala podporu Európskej komisie a predstavuje neľahkú výzvu pre 
Európsky priemysel.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Činnosti bod 1.1.3  odsek 3

Bude potrebné koordinovaným spôsobom 
podporiť digitálne knižnice, archívy, 
ukladanie a spracovanie údajov a zdieľanie 
zdrojov na európskej úrovni, aby sa vytvorili 
úschovne údajov pre vedeckú obec a budúce 
generácie vedcov. Činnosti sa budú 
zameriavať aj na zvýšenie spoľahlivosti a 
dôveryhodnosti elektronických infraštruktúr. 
Navrhnuté činnosti majú tiež za cieľ 
predvídať a integrovať nové požiadavky a 
riešenia, ktoré umožnia vývoj testovacích 
zariadení („test-beds“), navrhnutých na 
experimenty s novými technológiami a 
uspokojenie nových požiadaviek užívateľov, 
vrátane elektronického vzdelávania („e-
Learning“). eIRG (reflexná skupina pre 
elektronickú infraštruktúru) bude pravidelne 
pomáhať prostredníctvom strategických 
odporúčaní.

Bude potrebné koordinovaným spôsobom 
podporiť digitálne knižnice, archívy, 
ukladanie a spracovanie údajov a zdieľanie 
zdrojov na európskej úrovni, aby sa vytvorili 
úschovne údajov pre vedeckú obec a budúce 
generácie vedcov. Činnosti sa budú 
zameriavať aj na zvýšenie spoľahlivosti a
dôveryhodnosti elektronických infraštruktúr.  
Navrhnuté činnosti majú tiež za cieľ 
predvídať a integrovať nové požiadavky a 
riešenia, ktoré umožnia vývoj testovacích 
zariadení („test-beds“), napríklad 
komplexných syntetických prostredí, 
navrhnutých na experimenty s novými 
technológiami a uspokojenie nových 
požiadaviek užívateľov, vrátane 
elektronického vzdelávania („e-Learning“). 
eIRG (reflexná skupina pre elektronickú 
infraštruktúru) bude pravidelne pomáhať 
prostredníctvom strategických odporúčaní.

Or. en

Odôvodnenie

Syntetické prostredia umožňujú komplexné multivariabilné systémové modelovanie, pri 
ktorom sa môžu použiť skutočné prvky ako súčasť syntetického modelu.  Ide o osobitne 
hodnotný spôsob modelovania skutočných scenárov pre vzdušný priestor pre diaľkovo 
riadené systémy bez pilota. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Britta Thomsen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Činnosti bod 1.2.2  odsek 1

Podpora vytvárania nových výskumných 
infraštruktúr založených na činnosti riadenej 
ESFRI v oblasti vývoja nového európskeho 
programu pre nové výskumné infraštruktúry. 

Podpora vytvárania nových výskumných 
infraštruktúr založených, okrem iného, na 
činnosti riadenej ESFRI v oblasti vývoja 
nového európskeho programu pre nové 
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Komisia určí prioritné projekty, na ktoré 
môže byť pridelená podpora ES na základe 
rámcového programu.

výskumné infraštruktúry. Komisia určí 
prioritné projekty, na ktoré môže byť 
pridelená podpora ES na základe rámcového 
programu 

Or. da

Odôvodnenie

Vzniká problém pri určení zoznamu ESFRI, ako jediného kritéria výberu pre vypracovanie 
nových projektov v oblasti infraštruktúry. Nevyhnutne treba zabezpečiť, aby nedošlo k 
vylúčeniu projektov, ktoré sa nenachádzajú na zozname ESFRI, a ktoré by neskôr mohli získať 
strategický význam.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Činnosti bod 1.2.2  odsek 1 a 2 úvodná 

časť

Podpora vytvárania nových výskumných 
infraštruktúr založených na činnosti riadenej 
ESFRI v oblasti vývoja nového európskeho 
programu pre nové výskumné infraštruktúry. 
Komisia určí prioritné projekty, na ktoré 
môže byť pridelená podpora ES na základe 
rámcového programu.

Podpora vytvárania nových výskumných 
infraštruktúr v súlade so zásadou 
„premenlivej geometrie” najmä vrátane 
činnosti riadenej ESFRI v oblasti vývoja 
nového európskeho programu pre nové 
výskumné infraštruktúry.  Pracovný 
program bude zahŕňať vybrané prioritné 
projekty, na ktoré môže byť pridelená 
podpora ES.

Činnosti týkajúce sa budovania nových 
infraštruktúr sa budú realizovať v dvoch 
etapách: 

Činnosti týkajúce sa budovania nových 
infraštruktúr sa budú realizovať v dvoch 
etapách na základe zoznamu kritérií 
uvedených v siedmom rámcovom 
programe:

Or. es

Odôvodnenie

Zásada „ premenlivej geometrie” by sa mala zohľadňovať v prípade rozširovania nových 
výskumných štruktúr, ktoré sú predmetom tohto programu. Takisto je zrejmé, že kritéria 
výberu pre činnosti v rámci tohto osobitného programu by mali zodpovedať kritériám 
uvedeným v siedmom rámcovom programe. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Činnosti bod 1.2.2a (nový)

1.2.2a Centrá : Otvorená inovácia
- na jednom mieste poskytnú možnosť 
spolupráce na uskutočnení veľkých 
priemyselných projektov z oblasti výskumu 
a rozvoja asociovaným partnerom (ktorí 
umožnia svojim zamestnancom dočasne 
tam pracovať) a/alebo poskytnú otvorený 
prístup k výskumným infraštruktúram 
a službám na báze spoločného zariadenia. 

Or. en

Odôvodnenie

Novým dôležitým modelom na zabezpečenie rastu na základe poznatkov je Otvorená inovácia. 
Vzťahuje sa na tendenciu spoločností budovať vo zvýšenej miere na svojich vnútorných 
i vonkajších zdrojoch nápadov pri vytváraní hodnôt s využitím inovácie a deliť sa o riziko. 
Firmy, ktoré dokážu využiť nápady zvonku na podporu vlastného podnikania a uplatniť 
vlastné nápady vonku, mimo svojej bežnej činnosti, majú predpoklad na úspech. Aby sa to 
mohlo uskutočniť, musia veľké firmy, MSP, univerzity a výskumné inštitúcie úzko 
spolupracovať v ekosystémoch pre Otvorenú inováciu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha I podtitul Výskumné infraštruktúry podnázov Činnosti bod 1.2.2a (nový)

1.2.2.a - umožnia vytvoriť Server 
vedeckých metód, ktorý významne prispeje 
k zefektívneniu výskumných metód, keďže 
výsledky niektorých krokov v oblasti 
výskumu budú dostupné v porovnateľných 
podmienkach. 

Or. de

Odôvodnenie

Jedným zo záverov štúdie STOA (Hodnotenie vedeckých a technických možností) z poverenia 
Európskeho parlamentu pod názvom Ako optimalizovať efektívnosť vedy a výskumu, 
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najdôležitejšie rozhodujúce faktory úspechu v ekonomikách pokročilých technológií – Server 
vedeckých metód (projekt EP/IV/A/2003/07/01) je, že takýto server metód môže výrazne zvýšiť 
efektívnosť výskumu. V záujme minimalizácie nákladov by si mohli výskumní pracovníci 
vyhľadať niektoré (predbežné) výsledky, napríklad výsledky laboratórnych testov, zo serveru 
metód a použiť ich pri ich vlastnej práci. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha I podtitul Výskum v prospech malých a stredných podnikov podnázov Prístup odsek 2

Budú sa realizovať osobitné akcie na 
podporu MSP alebo združení MSP, ktoré 
potrebujú využívať externé služby v oblasti 
výskumu na univerzitách a vo výskumných 
centrách („aktéri výskumu a 
technologického rozvoja“). Tieto akcie sa 
uskutočnia vo všetkých oblastiach vedy a 
techniky. Pri hodnotení návrhov projektov sa 
náležito zohľadní očakávaný ekonomický 
vplyv na MSP. Finančné prostriedky sú 
vyčlenené prostredníctvom dvoch schém: 
Výskum pre MSP a Výskum pre združenia 
MSP. Prvá je zameraná na nízko až 
priemerne technicky vybavené MSP s 
malými alebo žiadnymi možnosťami 
výskumu, ale tiež na MSP aktívne vo 
výskume, ktoré potrebujú využiť externé 
služby v oblasti výskumu na doplnenie ich 
základných výskumných kapacít. Druhá sa 
zameriava na združenia MSP, ktoré zvyčajne 
lepšie poznajú alebo identifikujú spoločné 
technické problémy svojich členov, jednajú 
v ich mene a podporujú rozšírenie a 
využívanie výsledkov.

Budú sa realizovať osobitné akcie na 
podporu MSP alebo združení MSP, ktoré 
potrebujú využívať externé služby v oblasti 
výskumu, u aktérov výskumu a 
technologického rozvoja, ako sú univerzity, 
výskumné centrá a MSP aktívne vo 
výskume. Tieto akcie sa uskutočnia v celom 
spektre vedy a techniky. Pri hodnotení 
návrhov projektov sa náležito zohľadní 
očakávaný ekonomický vplyv na MSP. 
Finančné prostriedky sú vyčlenené 
prostredníctvom dvoch schém:  Výskum pre 
MSP a Výskum pre združenia MSP. Prvá je 
zameraná na nízko až priemerne technicky 
vybavené MSP s malými alebo žiadnymi 
možnosťami výskumu, ale tiež na MSP s 
technologickými možnosťami, 
pochádzajúce z tradičných odvetví, ktoré 
potrebujú využiť externé služby v oblasti 
výskumu na doplnenie ich základných 
technologických výskumných kapacít. 
Druhá sa zameriava na združenia MSP, 
ktoré zvyčajne lepšie poznajú alebo 
identifikujú spoločné technické problémy 
svojich členov, jednajú v ich mene a 
podporujú rozšírenie a využívanie 
výsledkov.

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom je posilniť vedúcu úlohu MSP so zreteľom na ich kapacity.. Aby to bolo možné 
dosiahnuť, je nutné umožniť im jednoduchší prístup k aktérom výskumu a technologického 
rozvoja (vrátane MSP v tejto kategórii). Tým sa zabezpečí, že pokryjú svoje technologické 
potreby aj napriek tomu, že z ich povahy vyplýva, že ide o centrá s obmedzenou kapacitou 
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výskumu. To môže byť prípad MSP z tradičných odvetví.

Naviac MSP aktívne v oblasti výskumu nepotrebujú špecifické programy na podporu ich 
účasti. Naopak MSP s technologickými kapacitami vyžadujú osobitnú podporu pre rozvoj 
svojich výskumných kapacít v spolupráci s výskumnými agentúrami, aby tak vytvorili 
udržateľné technologické výhody. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Príloha I podtitul Výskum v prospech malých a stredných podnikov podnázov Prístup odsek 3

Dodatočne k týmto osobitným akciám sa 
podporí a uľahčí účasť MSP na rámcovom 
programe. Výskumné potreby a potenciál 
MSP sa náležito zohľadnia pri 
vypracovávaní obsahu tematických oblastí 
programu „Spolupráca“, ktoré budú 
realizované prostredníctvom projektov 
rôzneho rozsahu a zamerania v závislosti od 
oblasti a témy.

Dodatočne k týmto osobitným akciám sa 
podporí a uľahčí účasť MSP na rámcovom 
programe.  Osobitnú podporu dostanú 
národné nástroje, ktoré asistujú týmto 
podnikom pri príprave návrhov pre 7. RP.  
Výskumné potreby a potenciál MSP sa 
náležite zohľadnia pri vypracovávaní obsahu 
tematických oblastí programu „Spolupráca“, 
ktoré budú realizované prostredníctvom 
projektov rôzneho rozsahu a zamerania v 
závislosti od oblasti a témy.

Or. pl

Odôvodnenie

Mnohé MSP majú veľké ťažkosti pri príprave vlastný návrhov na rámcový program.  
Zabezpečenie praktickej aj finančnej pomoci by malo výrazne zvýšiť účasť týchto spoločností 
na 7. RP.  Túto pomoc by mohli poskytovať najmä výskumné inštitúty a tímy, pričom by 
vznikala pridaná hodnota prostredníctvom podpory integrácie medzi oblasťami výskumu a 
inovatívnymi podnikmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Príloha I podtitul Výskum v prospech malých a stredných podnikov podnázov Prístup odsek 3

Dodatočne k týmto osobitným akciám sa 
podporí a uľahčí účasť MSP na rámcovom 
programe. Výskumné potreby a potenciál 
MSP sa náležito zohľadnia pri 
vypracovávaní obsahu tematických oblastí 
programu „Spolupráca“, ktoré budú 
realizované prostredníctvom projektov 

Dodatočne k týmto osobitným akciám sa 
podporí a uľahčí a zabezpečí primeraná
účasť MSP na rámcovom programe, pričom 
sa na tento účel stanoví ako cieľ minimálne 
20% jeho rozpočtu.
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rôzneho rozsahu a zamerania v závislosti 
od oblasti a témy.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa prijmú 
opatrenia uľahčujúce individuálnu alebo 
skupinovú účasť MSP na projektoch, ktoré  
zahŕňajú prioritné témy programu 
spolupráce a na technologických 
platformách. 
Pri financovaní projektov, ktoré zahŕňajú 
účasť MSP sa vynaloží úsilie na 
zabezpečenie maximálnych možných 
príspevkov zo všetkých orgánov 
Spoločenstva, vrátane EIB a EIF.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Príloha I podtitul Výskum v prospech malých a stredných podnikov podnázov Prístup odsek 4

V priebehu implementácie rámcového 
programu Spoločenstva v oblasti výskumu a 
technického rozvoja sa zabezpečí 
komplementárnosť a súlad s akciami 
rámcového programu pre 
konkurencieschopnosť a inováciu s cieľom 
podnietiť a uľahčiť účasť MSP na rámcovom 
programe Spoločenstva v oblasti výskumu a 
technického rozvoja.

V priebehu implementácie rámcového 
programu Spoločenstva v oblasti výskumu a 
technického rozvoja sa zabezpečí 
komplementárnosť a súlad s akciami 
rámcového programu pre 
konkurencieschopnosť a inováciu s cieľom 
podnietiť a uľahčiť účasť MSP na rámcovom 
programe Spoločenstva v oblasti výskumu a 
technického rozvoja. Bude sa vyvíjať úsilie 
aj o koordináciu s príslušnými národnými 
výskumnými programami, dopĺňajúc 
výskumné činnosti uvedené nižšie.  So 
zreteľom na spomenuté by sa mala tiež 
zvážiť možná spoločná realizácia 
programov pre technologický rozvoj, ktoré 
sú zamerané na MSP v programe 
EUREKA, s cieľom podporiť inovačné 
projekty zamerané na požiadavky trhu.

Or. es

Odôvodnenie

Sú tu vymenované konkrétne príklady toho, ako môže byť využívanie komplementárnosti a 
synergie osobitne dôležité pre MSP.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar del Castillo Vera

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Príloha I podtitul Výskum v prospech malých a stredných podnikov podnázov Prístup odsek 4

V priebehu implementácie rámcového 
programu Spoločenstva v oblasti výskumu a 
technického rozvoja sa zabezpečí 
komplementárnosť a súlad s akciami 
rámcového programu pre 
konkurencieschopnosť a inováciu s cieľom 
podnietiť a uľahčiť účasť MSP na rámcovom 
programe Spoločenstva v oblasti výskumu a 
technického rozvoja.

V priebehu implementácie rámcového 
programu Spoločenstva v oblasti výskumu a 
technického rozvoja sa zabezpečí 
komplementárnosť a súlad s akciami 
rámcového programu pre 
konkurencieschopnosť a inováciu s cieľom 
podnietiť a uľahčiť účasť MSP na rámcovom 
programe Spoločenstva v oblasti výskumu a 
technického rozvoja.

- podporovať zapojenie sa MSP do 
rámcového programu a uľahčiť im prístup 
k nemu a
- zabezpečiť, že MSP naplno využijú 
výhody možností financovania, ktoré sú 
dostupné v rámcových programoch 
- zavedú sa projekty s jednoduchou, 
skrátenou a urýchlenou procedúrou, na 
ktoré sa nebudú vzťahovať zložité finančné 
zásady ani nepotrebné predkladanie správ. 
V rámcovom programe, ako aj v programe 
CIP sa budú aplikovať spoločné aplikačné 
a zmluvné zásady.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Príloha I podtitul Výskum v prospech malých a stredných podnikov podnázov Prístup odsek 

4a (nový)

Taktiež sa zavedú mechanizmy pre 
spoluprácu s národnými a regionálnymi 
programami výskumu a vývoja pre MSP, 
zamerané na poskytovanie služieb 
lokálnejšieho charakteru, ktoré sú 
orientované na ich požiadavky, a na 
posilnenie „ kritického množstva” a 
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Európskeho rozmeru rôznych národných 
sprievodných programov. 

Or. es

Odôvodnenie

Na podporu činností MSP v oblasti výskumu a vývoja by sa mali využiť národné a regionálne 
programy a infraštruktúry, s cieľom uskutočniť výskumné činnosti tohto programu v prospech 
MSP. Programy budú nielen efektívnejšie, reálnejšie prítomné v danej lokalite a viac v súlade 
so špecifickými potrebami MSP, ale takisto prispejú ku koordinácii a harmonizácii národných 
politík a sprievodných programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Príloha I podtitul Výskum v prospech malých a stredných podnikov podnázov Činnosti odsek 

1 zarážka 1

Táto forma podpory podporuje malé skupiny 
inovačných MSP pri riešení spoločných 
alebo doplnkových technologických 
problémov. Projekty, ktoré sú relatívne 
krátkodobé, musia byť zamerané na 
inovačné potreby MSP, ktoré využívajú 
externé služby v oblasti výskumu aktérov 
výskumu a technologického rozvoja a musia 
byť pre dané MSP náležito využiteľné. 

Táto forma podpory podporuje vytvorenie a 
činnosť malých skupín inovačných MSP pri 
riešení spoločných alebo doplnkových 
technologických problémov. Projekty, ktoré 
sú relatívne krátkodobé, musia byť zamerané 
na inovačné potreby MSP, ktoré využívajú 
externé služby v oblasti výskumu aktérov 
výskumu a technologického rozvoja a musia 
byť pre dané MSP náležite využiteľné. 

Or. en

Odôvodnenie

Opatrenia na podporu MSP by mali zahŕňať narastajúce úsilie o podporu MSP pri vzájomnej 
spolupráci, prostredníctvom vytvorenia skupín s podobnými záujmami v oblasti výskumu a 
inovácie.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Angelika Niebler

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Príloha I podtitul Výskum v prospech malých a stredných podnikov podnázov Činnosti odsek 

1 zarážka 1

Táto forma podpory podporuje malé skupiny Táto forma podpory podporuje malé skupiny 
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inovačných MSP pri riešení spoločných 
alebo doplnkových technologických 
problémov. Projekty, ktoré sú relatívne 
krátkodobé, musia byť zamerané na 
inovačné potreby MSP, ktoré využívajú 
externé služby v oblasti výskumu aktérov 
výskumu a technologického rozvoja a musia 
byť pre dané MSP náležito využiteľné. 

inovačných MSP a remeselných podnikov 
v Európe pri riešení spoločných alebo 
doplnkových technologických problémov. 
Projekty, ktoré sú relatívne krátkodobé, 
musia byť zamerané na inovačné potreby 
MSP, ktoré využívajú externé služby v 
oblasti výskumu aktérov výskumu a 
technologického rozvoja a musia byť pre 
dané MSP náležite využiteľné. 

Or. de

Odôvodnenie

Európske remeselné podniky hrajú kľúčovú úlohu pri vytváraní pracovných miest a ich 
konkurencieschopnosť na trhu sa  prostredníctvom výskumu musí zvýšiť. Údržba a 
modernizácia širokého spektra remeselných technológií bude mať pre Európu jedinečný 
prínos v rámci globálnej súťaže a bude hrať kľúčovú úlohu v lisabonskom procese.  Programy 
ako CRAFT môžu byť v tejto súvislosti významným prínosom.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Príloha I podtitul Výskum v prospech malých a stredných podnikov podnázov Činnosti odsek 

1 zarážka 2

Táto forma podpory podporuje združenia 
MSP pri vyvíjaní technických riešení 
problémov veľkých zoskupení MSP v 
konkrétnych priemyselných odvetviach
alebo segmentoch hodnotového reťazca 
prostredníctvom potrebného výskumu, napr. 
na vypracovanie európskych noriem a 
štandardov alebo splnenie týchto noriem a 
štandardov a splnenie požiadaviek v 
oblastiach ako je ochrana zdravia, 
bezpečnosti a životného prostredia. Projekty, 
ktoré môžu trvať niekoľkých rokov, musia 
viesť združenia MSP, ktoré využívajú 
externé služby v oblasti výskumu od aktérov 
výskumu a technologického rozvoja v 
prospech ich členov a musí byť do nich 
zapojené väčšie množstvo MSP. 

Táto forma podpory podporuje vytvorenie a 
činnosť združení MSP pri vyvíjaní 
technických riešení problémov veľkých 
zoskupení MSP v konkrétnych 
priemyselných odvetviach alebo segmentoch 
hodnotového reťazca prostredníctvom 
potrebného výskumu, napr. na vypracovanie 
európskych noriem a štandardov alebo 
splnenie týchto noriem a štandardov a 
splnenie požiadaviek v oblastiach ako je 
ochrana zdravia, bezpečnosti a životného 
prostredia a na podporu vstupu na novo 
vznikajúce trhy, ako sú napríklad trhy pre 
obchodné uplatnenie samostatných 
diaľkovo riadených systémov bez pilota.
Projekty, ktoré môžu trvať niekoľkých 
rokov, musia viesť združenia MSP, ktoré 
využívajú externé služby v oblasti výskumu 
od aktérov výskumu a technologického 
rozvoja v prospech ich členov a musí byť do 
nich zapojené väčšie množstvo MSP.
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Or. en

Odôvodnenie

Opatrenia na podporu MSP by mali zahŕňať narastajúce úsilie o podporu MSP pri vzájomnej 
spolupráci, prostredníctvom vytvorenia skupín s podobnými záujmami v oblasti výskumu a 
inovácie. 

Skutočný ekonomický potenciál diaľkovo riadených systémov bez pilota spočíva v ich civilnom 
a nie vojenskom využití.  Aj keď sa uvádzajú mnohé prípadné možnosti, súčasné využitie 
diaľkovo riadených systémov bez pilota na civilnom trhu je malé.  Z časti je to spôsobené 
nedostatočnou informovanosťou, nepochopením alebo nedôverou v civilné trhy, ako sú 
napríklad trh s naftou, trh s plynom  alebo ochrana životného prostredia.  Takisto je to 
spôsobené nedostatočným porozumením technologických a operatívnych potrieb civilných 
odvetví zo strany výrobcov/prevádzkovateľov diaľkovo riadených systémov bez pilota. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Príloha I podtitul Výskum v prospech malých a stredných podnikov podnázov Činnosti 

podnázov Spoločné prvky programov zarážka 3a (nová)

- takisto bude podporená účasť národných 
a regionálnych programov, ktoré financujú 
MSP, na tejto činnosti.

Or. es

Odôvodnenie

Decentralizácia v záujme MSP prostredníctvom národných a regionálnych programov 
zefektívni ich činnosť, priblíži ich k domovu a spôsobí, že sa viac zamerajú na špecifické 
potreby týchto podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Príloha I podtitul Výskum v prospech malých a stredných podnikov podnázov Činnosti 

podnázov Spoločné prvky programov zarážka 3b (nová)

- s cieľom podporiť výskum a vývoj v MSP, 
ktoré sú aktívne vo výskume, s veľkým 
potenciálom rastu na báze trvalo udržateľného 
rozvoja,  môže Komisia predložiť návrh na  
iniciatívu podľa článku 169 v spolupráci s 
iniciatívou EUREKA(1).
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___________
1 Napr. iniciatíva Eurostars.

Or. en

Odôvodnenie

V návrhu pre 7. RP SP'Kapacity- Výskum pre MSP, sa nijakým spôsobom nespomína 
spolupráca medzi Komisiu, členskými štátmi a programom Eureka, s cieľom zlepšiť prístup  
rýchlo rastúcich MSP k výskumu. Doteraz spomínané osobitné nástroje orientované na MSP 
nezodpovedajú potrebám MSP aktívnych vo výskume.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Príloha I podtitul Výskum v prospech malých a stredných podnikov podnázov Činnosti 

podnázov Spoločné prvky programov zarážka 3c (nová)

- Výskum v malých skupinách MSP. Na 
podporu malých skupín inovačných MSP 
pri riešení spoločných alebo doplnkových 
technologických problémov 
prostredníctvom rámcového programu 
a/alebo medzivládnych programov 
financovania, ako sú napríklad iniciatívy 
Komisie, EIB, JEREMIE (EBRD) 
a JASPER.  

Or. en

Odôvodnenie

JEREMIE a JASPER sú iniciatívy Komisie, Európskej investičnej banky a Európskej banky 
pre regionálny rozvoj, ktoré sa osobitne zameriavajú na podporu MSP vo všetkých členských 
štátoch. O zapojení sa do programu rozhodne členský štát. Cieľom finančného príspevku by 
mal byť prístup k financiám a ten zas potrebou na rozvoj výskumu v MSP. So zreteľom na 
strategické usmernenia Komisie v regionálnej inovatívnej politike je dôležité vzájomné 
doplnenie sa programov JEERMIE a JASPER .

Pokiaľ ide o program EUREKA: je to medzinárodná spolupráca medzi členskými štátmi 
a Komisiou a poskytuje podporu MSP s pokročilou technológiou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Príloha I podtitul Výskum v prospech malých a stredných podnikov podnázov Činnosti 

podnázov Spoločné prvky programov odsek 1a (nový)

Poznatky a know-how, ktoré sa dajú  
priamo pretransformovať na inovatívne 
obchodné produkty, možno ponúknuť MSP 
úplne zdarma prostredníctvom celoštátneho 
alebo regionálneho systému „potvrdenia 
odbornosti“ pre MSP, čím by sa zvýšili 
možnosti MSP v oblasti inovácií. Žiadosť o 
„potvrdenie odbornosti“ pre MSP 
financované na úrovni členských štátov sa 
môže stať užitočným nástrojom na podporu
šírenia poznatkov.  „Potvrdenia 
odbornosti” môžu získať prostriedky EÚ, 
menovite z rámcového programu v oblasti 
výskumu a technického rozvoja  a zo 
štrukturálnych fondov(„regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť“).

Or. en

Odôvodnenie

Systém potvrdenia odbornosti pre MSP zavádza mechanizmus podpory MSP využitím už 
existujúcich poznatkov a ich použitím v inovácii, čím sa zredukuje „informačná medzera“ 
v priemysle a podnikoch EÚ. Môže byť veľmi užitočné, ak sa financovanie zabezpečí 
napríklad z prostriedkov 7. RP alebo zo štrukturálnych fondov, pretože sa tak budú plniť ciele 
CIP (programu pre konkurencieschopnosť a inováciu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Príloha I podtitul Vzdelávanie obyvateľstva regiónov podnázov Prístup odsek 3

„Vzdelávanie obyvateľstva regiónov“ má za 
cieľ podporu vytvorenia a implementácie 
optimálnych politík a stratégií pre rozvoj 
výskumných zoskupení. Zvýši hlavne 
opodstatnenie a efektívnosť regionálnych 
výskumných programov prostredníctvom 

„Vzdelávanie obyvateľstva regiónov“ má za 
cieľ podporu vytvorenia a implementácie 
optimálnych politík a stratégií pre rozvoj 
výskumných zoskupení.  Zvýši hlavne 
opodstatnenie a efektívnosť regionálnych 
výskumných programov prostredníctvom 
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vzájomného štúdia; podporí a posilní 
spoluprácu medzi zoskupeniami a prispeje k 
posilneniu udržateľného rozvoja existujúcich 
výskumných a vývojových a zvýši 
vytváranie nových. Podpora sa poskytne 
najmä na projekty založené na dopyte a 
zacielené na problémy týkajúce sa 
špecifických technologických oblastí alebo 
odvetví.

vzájomného štúdia;  podporí a posilní 
spoluprácu medzi zoskupeniami  a prispeje k 
posilneniu udržateľného rozvoja existujúcich 
výskumných a vývojových a zvýši 
vytváranie nových. Podpora sa poskytne 
najmä na projekty založené na dopyte a 
zacielené na problémy týkajúce sa 
špecifických technologických oblastí alebo 
odvetví, najmä ak sa v nich už prejavuje 
integrácia regionálnych orgánov, 
rozvojových agentúr, univerzít, 
výskumných centier a priemyslu.

Or. en

Odôvodnenie

Rozvoj skutočných produktívnych partnerstiev medzi regionálnymi agentúrami, orgánmi, 
univerzitami a priemyslom je extrémne ťažký a vyžaduje veľa času.  Existuje niekoľko 
prípadov, kedy sa to dosiahlo po niekoľkých rokoch ťažkej práce.  Niektoré finančné 
prostriedky z tejto sekcie by mohli prioritne smerovať na použitie v oblasti, kde sa už takéto 
produktívne partnerstvá prejavujú, aby sa zabezpečila orientácia finančných prostriedkov na 
dosiahnutie ekonomických cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Príloha I podtitul Vzdelávanie obyvateľstva regiónov podnázov Prístup odsek 4

Táto akcia sa vzťahuje na všetky regióny 
vrátane konvergenčných.

Táto akcia sa vzťahuje na všetky regióny, 
náležite zohľadňujúc potreby výskumných 
pracovníkov a príslušných zúčastnených 
strán v konvergenčných regiónoch.

Or. en

Odôvodnenie

V konvergenčných regiónoch majú vo výskume často výborné ľudské zdroje a takisto sa tu 
nachádzajú lokálni aktéri s potenciálnym záujmom o výskum a rozvoj. Výrazne však potrebujú 
rozvíjať koherentné regionálne výskumné stratégie, ktoré vychádzajú  zo skúsenosti 
rozvinutejších regiónov, s cieľom zvýšiť informovanosť a lepšie koordinovať miestne 
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zúčastnené strany. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lambert van Nistelrooij

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Príloha I podtitul Vzdelávanie obyvateľstva regiónov podnázov Prístup odsek 4a (nový)

Je potrebné venovať pozornosť osobitej 
otázke spolupráce medzi susednými 
regiónmi, ktoré sú od členských štátov 
oddelené hranicami. Vychádzajúc z 
územného cieľa štrukturálnych fondov je 
podobne ako pri programoch Interreg III v 
EÚ potrebné zahrnúť do programu 
„Vzdelávania obyvateľstva regiónov“ 
riešenia na odstránenie cezhraničných 
prekážok a mechanizmy na podporu 
cezhraničnej regionálnej spolupráce v 
oblasti výskumu, bez ohľadu na to, či sa 
týkajú konvergenčného cieľa alebo cieľa 
regionálnej konkurencieschopnosti.  

Or. en

Odôvodnenie

V rámci regionálnej politiky má cezhraničná a politika určité charakteristické vlastnosti a 
zvláštny význam pre integráciu EÚ, pretože sa usiluje prekročiť hranice členských štátov. 
Cezhraničná spolupráca medzi členskými štátmi v oblasti inovácií až príliš často zlyháva 
kvôli administratívnym a priestorovým prekážkam. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Príloha I podtitul Vzdelávanie obyvateľstva regiónov podnázov Činnosti odsek 1 zarážka 1

Analýza, vývoj a implementácia 
výskumných programov regionálnych 
zoskupení a spolupráca medzi nimi. Toto 
zahŕňa analýzu, ako aj plán implementácie 
zameraný na kapacity a priority výskumu a 
rozvoja.V projektoch sú využité prognózy, 

• Analýza, vývoj a implementácia 
výskumných programov regionálnych 
zoskupení a spolupráca medzi nimi.  Toto 
zahŕňa analýzu, ako aj plán implementácie 
zameraný na kapacity a priority výskumu a 
rozvoja. V projektoch sú využité prognózy, 
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benchmarking alebo iné metódy, ktorými sa 
poukáže na očakávané prínosy, ako je 
posilnenie prepojení medzi 
zainteresovanými zoskupeniami, účasť na 
európskych výskumných projektoch a 
zvýšený vplyv na rozvoj regiónu. 

benchmarking alebo iné metódy, ktorými sa 
poukáže na očakávané prínosy, ako je 
posilnenie prepojení medzi 
zainteresovanými zoskupeniami, účasť na 
európskych výskumných projektoch a 
zvýšený vplyv na rozvoj regiónu.  Takisto sa 
môžu vypracovať projekty pre 
medziregionálne pilotné opatrenia, ktoré 
budú vytvorené najmä s cieľom podporiť a 
vylepšiť komplementárnosť medzi 
regionálnymi fondmi a ostatnými fondmi 
Spoločenstva.

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom nie je len využiť skúsenosť, ktorú ponúkajú medziregionálne opatrenia, ale aj 
prehodnotiť možnú komplementárnosť regionálnych fondov a iných foriem štátnej pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Príloha I podtitul Vzdelávanie obyvateľstva regiónov podnázov Činnosti odsek 1 zarážka 2

„Mentorstvo“ regiónov s menej rozvinutým 
výskumným profilom zo strany 
rozvinutejších regiónov, ktoré je založené na 
budovaní zoskupení zameraných na výskum 
a rozvoj. Nadnárodné regionálne konzorciá 
budú združia výskumníkov z akademickej, 
priemyselnej a správnej oblasti s cieľom 
navrhnúť riešenia „na riadenie“ spoločne s 
technologicky menej vyspelými regiónmi a 
pre ne.

„Mentorstvo“ regiónov s menej rozvinutým 
výskumným profilom zo strany 
rozvinutejších regiónov, ktoré je založené na 
budovaní zoskupení zameraných na výskum 
a rozvoj alebo lepšie začlenenie 
existujúcich zoskupení do globálneho trhu.
Nadnárodné regionálne konzorciá budú 
združia výskumníkov z akademickej, 
priemyselnej a správnej oblasti s cieľom 
navrhnúť riešenia „na riadenie“ spoločne s 
technologicky menej vyspelými regiónmi a 
pre ne.

Or. en

Odôvodnenie

Existujúce zoskupenia by sa mali ďalej rozvíjať prostredníctvom vytvárania partnerstiev s 
organizáciami, ktoré sú aktívne v podobnej oblasti výskumu na regionálnej, národnej alebo 
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medzinárodnej úrovni. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Príloha I podtitul Vzdelávanie obyvateľstva regiónov podnázov Činnosti odsek 1 zarážka 3

Iniciatívy na zvýšenie integrácie 
výskumných pracovníkov a inštitúcií do 
regionálnych ekonomík prostredníctvom 
kontaktu na úrovni zoskupení. To zahŕňa 
nadnárodné činnosti na rozšírenie prepojení 
medzi stranami zainteresovanými vo 
výskume a miestnymi podnikateľskými 
obcami, ako konkrétnych činností medzi 
zoskupeniami.

• Iniciatívy na zvýšenie integrácie 
výskumných pracovníkov a inštitúcií do 
regionálnych ekonomík prostredníctvom 
kontaktu na úrovni zoskupení.  To zahŕňa 
nadnárodné činnosti na rozšírenie prepojení 
medzi stranami zainteresovanými vo 
výskume a miestnymi podnikateľskými 
obcami, ako konkrétnych činností medzi 
zoskupeniami. Tieto činnosti by mohli 
pomôcť identifikovať komplementárnosť 
výskumu a technologického rozvoja, s 
cieľom poukázať na výhody začlenenia. 

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom je identifikovať synergie, s cieľom zdôrazniť prínos komplementárnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Príloha I podtitul Vzdelávanie obyvateľstva regiónov podnázov Činnosti odsek 1 zarážka 3

Iniciatívy na zvýšenie integrácie 
výskumných pracovníkov a inštitúcií do 
regionálnych ekonomík prostredníctvom 
kontaktu na úrovni zoskupení. To zahŕňa 
nadnárodné činnosti na rozšírenie prepojení 
medzi stranami zainteresovanými vo 
výskume a miestnymi podnikateľskými 
obcami, ako konkrétnych činností medzi 
zoskupeniami.

Iniciatívy na zvýšenie integrácie 
výskumných pracovníkov a inštitúcií do 
regionálnych ekonomík prostredníctvom 
kontaktu na úrovni zoskupení.  To zahŕňa 
nadnárodné činnosti na rozšírenie prepojení 
medzi stranami zainteresovanými vo 
výskume a miestnymi podnikateľskými 
obcami, ako konkrétnych činností medzi 
zoskupeniami, napríklad rozvoj technológii, 
ktoré umožňujú diaľkové snímanie v 
malom meradle a ktoré sú určené na 
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medzidisciplinárne použitie.

Or. en

Odôvodnenie

Jednou z oblasti výskumu, ktoré sú potrebné pre civilné diaľkovo riadené letecké systémy bez 
pilota, je vývoj nevyhnutných diaľkovo riadených senzorov pre príslušné aplikácie v 
rozmeroch, rozsahu (a cene), ktoré sa môžu pripevniť na diaľkovo riadené stroje bez pilota, 
určené na vykonávanie špecifických úloh. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Príloha I podtitul Vzdelávanie obyvateľstva regiónov podnázov Činnosti odsek 2

Podpora sa poskytne aj pre činnosti na 
zvýšenie systematickej vzájomnej výmeny 
informácií, ako aj vzájomné akcie v rámci 
podobných projektov a v určitých prípadoch 
akcie s ostatnými programami Spoločenstva 
(analytické a syntetické workshopy, okrúhle 
stoly, publikácie). 

Podpora sa poskytne aj pre činnosti na 
zvýšenie systematickej vzájomnej výmeny 
informácií, ako aj vzájomné akcie v rámci 
podobných projektov a v určitých prípadoch 
akcie s ostatnými programami Spoločenstva 
(analytické a syntetické workshopy, okrúhle 
stoly, publikácie) a na zapojenie tretích 
krajín, pokiaľ si to vyžadujú ciele projektu.

Or. en

Odôvodnenie

Tretie krajiny môžu byť veľmi prínosné v procese poradenstva a výmeny osvedčených 
postupov.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Príloha I podtitul Výskumný potenciál podnázov Ciele

Podnecovať využitie celkového potenciálu 
rozšírenej EÚ odhaľovaním a rozvíjaním 
výskumného potenciálu v konvergenčných a 
vzdialených regiónoch EÚ a pomáhať pri 
posilňovaní schopností výskumníkov 

Podnecovať vnímanie celkového, 
existujúceho alebo vznikajúceho
výskumného potenciálu na dosahovanie 
vynikajúcich výsledkov rozšírenej EÚ 
odhaľovaním a rozvíjaním výskumného 



AM\619606SK.doc 48/2 PE 374.088v02-00

SK

pôsobiacich v týchto regiónoch s cieľom 
úspešne sa podieľať na výskumných 
činnostiach na úrovni EÚ.

potenciálu v konvergenčných 
a najvzdialenejších regiónoch EÚ a pomáhať 
pri posilňovaní schopností výskumníkov 
pôsobiacich v týchto regiónoch s cieľom 
úspešne sa podieľať na výskumných 
činnostiach na úrovni EÚ.

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom je podporiť nielen existujúci potenciál ale aj vynikajúcich výskumných pracovníkov, 
ktorí sa začínajú dostávať do popredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Príloha I podtitul Výskumný potenciál podnázov Prístup odsek 2

Zameranie sa na posilnenie a rozšírenie 
spolupráce týchto výskumných skupín s 
výskumnými centrami v iných krajinách EÚ 
významne prispeje k odhaleniu ich 
potenciálu a tým k dlhodobému 
udržateľnému rozvoju. Optimalizácia 
medzinárodnej orientácie a uznania, 
vodcovského potenciálu a kvality vedcov 
zvýši viditeľnosť týchto vedeckých skupín a 
uľahčí ich zapojenie do Európskeho 
výskumného priestoru.

Zameranie sa na posilnenie a rozšírenie 
spolupráce týchto výskumných skupín s 
výskumnými centrami v iných krajinách EÚ 
významne prispeje k odhaleniu ich 
potenciálu a tým k dlhodobému 
udržateľnému rozvoju. Takéto výskumné 
centrá môžu zahŕňať akademicky a 
priemyselne zamerané výskumné centrá a 
zoskupenia, napríklad vysoko 
špecializované centrá v určitých 
disciplínach, ako sú napríklad diaľkovo 
riadené systémy bez pilota. Optimalizácia 
medzinárodnej orientácie a uznania, 
vodcovského potenciálu a kvality vedcov 
zvýši viditeľnosť týchto vedeckých skupín a 
uľahčí ich zapojenie do Európskeho 
výskumného priestoru.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli tieto činnosti dostatočne široko orientované a akceptovali celú škálu
výskumných centier, a aby sa neobmedzovali na univerzitné výskumné centrá.  Mala by sa 
takisto zvážiť existencia centier založených na spolupráci univerzít a priemyslu a zoskupení 
zameraných na výskum.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Príloha I podtitul Výskumný potenciál podnázov Činnosti odsek 1 zarážka 2

zamestnávanie skúsených výskumníkov 
vybranými centrami s cieľom ich zapojenia 
do transferu vedomostí a/alebo vzdelávacích 
akcií pre výskumníkov, vrátane osobitnej 
podpory návratu občanov, ktorí opustili 
krajinu; 

zamestnávanie skúsených výskumníkov 
vybranými centrami s už existujúcou alebo 
začínajúcou vysokou špecializáciou, s 
cieľom ich zapojenia do transferu vedomostí 
a/alebo vzdelávacích akcií pre výskumníkov, 
vrátane osobitnej podpory návratu občanov, 
ktorí opustili krajinu;  

Or. es

Odôvodnenie

Potenciál, ktorý treba stimulovať by sa nemal obmedzovať na to, čo už existuje;, práve 
naopak, výnimočný výskumní pracovníci takisto potrebujú podporu v momente, keď sa ich 
talent začína naplno prejavovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Príloha I podtitul Výskumný potenciál podnázov Činnosti odsek 1 zarážka 3

nákup a rozvoj výskumného zariadenia pre 
vybrané centrá;

nákup a rozvoj výskumného zariadenia a 
vývoj fyzického prostredia pre vybrané 
existujúce alebo vznikajúce vysoko 
špecializované centrá, s cieľom podporiť 
výskumné programy

Or. es

Odôvodnenie

Materiálne potreby, ktoré si vyžaduje každá výskumná činnosť sú často prehliadané alebo 
podceňované, ale ich pokrytie je potrebné, ak chceme dosiahnuť určené ciele.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Príloha I podtitul Výskumný potenciál podnázov Činnosti odsek 1 zarážka 3

nákup a rozvoj výskumného zariadenia pre 
vybrané centrá;

nákup a rozvoj výskumného zariadenia pre 
vybrané centrá;

1. Priamy nákup alebo modernizácia 
výskumného zariadenia (do sumy 1 milión 
EUR)  Individuálne výskumné tímy z 
konvergenčných regiónov a vysoko 
špecializované európske centrá (vybrané 
počas 5. RP) sa môžu uchádzať o 
financovanie určené na nákup alebo 
modernizáciu výskumných zariadení.  
Pridelenie finančných prostriedkov závisí 
od hodnotenia tímu uchádzača, 
plánovaného využitia zariadenia a 
vytvorenia európskej pridanej hodnoty.  
Prioritne sa budú hodnotiť návrhy 
súvisiace so štrukturálnymi fondami. 
Financovanie sa uskutoční vo forme 
grantu.
2. Nákup alebo modernizácia výskumného 
zariadenia v súvislosti s projektmi 7. RP (do 
sumy 1 milión EUR)  Tímy z 
konvergenčných regiónov môžu spolu so 
žiadosťami o financovanie výskumného 
projektu v 7. RP, ktoré podajú spolu v mene 
konzorcia, aj individuálne požiadať o 
financovanie nákupu alebo modernizácie 
výskumného zariadenia. Žiadosť musí 
prijať koordinátor konzorcia. Samostatné 
financovanie zariadenia bude závisieť od 
použitia finančných prostriedkov počas 
realizácie projektu. Financovanie sa 
uskutoční vo forme grantu.
3. Akceptovanie zásady, že počas trvania 
grantu je možná plná amortizácia 
výskumného zariadenia, napr. skôr tri roky 
ako päť rokov, ako to bolo predtým.

Or. pl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Príloha I podtitul Výskumný potenciál podnázov Činnosti odsek 1 zarážka 4

organizovanie seminárov a konferencií s 
cieľom uľahčiť odovzdávanie vedomostí na 
národnej a medzinárodnej úrovni, zapojeným
tak výskumných pracovníkov vybraných 
centier, ako aj prizvaných výskumníkov z 
iných krajín v rámci rozvoja medzinárodnej 
vzdelávacej kapacity a reputácie vybraných 
centier; účasť výskumníkov centier 
vybraných na základe schémy na 
medzinárodných konferenciách alebo 
krátkodobých vzdelávacích podujatiach pre 
zdieľanie vedomostí, budovanie sietí a ich 
začlenenie do medzinárodného prostredia; 

organizovanie seminárov a konferencií s 
cieľom uľahčiť odovzdávanie vedomostí na 
národnej, regionálnej a medzinárodnej 
úrovni, zapojením tak výskumných 
pracovníkov vybraných centier, ako aj 
prizvaných výskumníkov z iných krajín v 
rámci rozvoja medzinárodnej vzdelávacej 
kapacity a reputácie vybraných centier; 
účasť výskumníkov centier vybraných na 
základe schémy na medzinárodných 
konferenciách alebo krátkodobých 
vzdelávacích podujatiach pre zdieľanie 
vedomostí, budovanie sietí a ich začlenenie 
do medzinárodného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup odsek 2

Rozvoj európskych spoločností v mnohom 
závisí od ich schopnosti vytvárať, využívať a 
rozširovať vedomosti a na ich základe stále 
inovovať. Vedecký výskum zohráva v tomto 
ohľade významnú úlohu a mal by zostať aj 
naďalej jednou z hnacích síl v podpore rastu, 
prosperity a udržateľného rozvoja. 

Rozvoj európskych spoločností v mnohom 
závisí od ich schopnosti vytvárať, využívať a 
rozširovať vedomosti a na ich základe stále 
inovovať. Na rozvíjaní nových vedomostí sa 
podieľa spoločnosť ako celok, no kľúčovú 
úlohu v ich vytváraní hrá „znalostný 
trojuholník“ tvorený výskumom, 
vzdelávaním a inováciami. Vedecký 
výskum zohráva v tomto ohľade významnú
úlohu a mal by zostať aj naďalej jednou z 
hnacích síl v podpore rastu, prosperity a 
udržateľného rozvoja.

Or. pl

Odôvodnenie

Treba zdôrazniť, že k vytváraniu vedomostí dochádza v rámci celej spoločnosti a hoci výskum
a výskumné ústavy sú najdôležitejším prvkom v tomto procese, kľúčovú úlohu hrajú aj vzťahy 
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a prepojenia medzi výskumom, vzdelávaním a inováciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup odsek 3

Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné, 
aby sa vytvorilo sociálne a kultúrne 
prostredie, ktoré nastolí podmienky pre 
úspešný a využiteľný výskum. To znamená, 
že sa zohľadnia oprávnené záujmy a potreby 
spoločnosti, čo bude viesť k zosilnenej 
demokratickej diskusii so 
zainteresovanejšou a informovanejšou 
verejnosťou a k lepším podmienkam pre 
kolektívne rozhodovanie vo vedeckých 
otázkach. Malo by sa tiež vytvoriť priaznivé 
prostredie pre vedecké povolania, novú vlnu 
investícií do výskumu a následné rozšírenie 
vedomostí, z ktorých vychádza lisabonská 
stratégia.

Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné, 
aby sa vytvorilo sociálne a kultúrne 
prostredie, ktoré nastolí podmienky pre 
úspešný a využiteľný výskum. To znamená, 
že sa zohľadnia oprávnené záujmy a potreby 
spoločnosti, čo bude viesť k zosilnenej 
demokratickej diskusii so 
zainteresovanejšou a informovanejšou 
verejnosťou a k lepším podmienkam pre 
kolektívne rozhodovanie vo vedeckých 
otázkach. Organizácie občianskej 
spoločnosti budú mať možnosť využívať 
pre potreby výskumu externé služby. Malo 
by sa tiež vytvoriť priaznivé prostredie pre 
vedecké povolania, novú vlnu investícií do 
výskumu a následné rozšírenie vedomostí, 
z ktorých vychádza lisabonská stratégia.

Or. en

Odôvodnenie

Organizácie občianskej spoločnosti, ako ich vymedzila Európska komisia (pozri databázu 
CONNEX Európskej komisie), by mali mať možnosť využiť externé služby na výskumné 
projekty zamerané na ich vedecké potreby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup odsek 3

Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné, 
aby sa vytvorilo sociálne a kultúrne 
prostredie, ktoré nastolí podmienky pre 
úspešný a využiteľný výskum. To znamená, 
že sa zohľadnia oprávnené záujmy a potreby 

Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné, 
aby sa vytvorilo sociálne a kultúrne 
prostredie, ktoré nastolí podmienky pre 
úspešný a využiteľný výskum. To znamená, 
že sa zohľadnia oprávnené záujmy a potreby 
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spoločnosti, čo bude viesť k zosilnenej 
demokratickej diskusii so 
zainteresovanejšou a informovanejšou 
verejnosťou a k lepším podmienkam pre 
kolektívne rozhodovanie vo vedeckých 
otázkach. Malo by sa tiež vytvoriť priaznivé 
prostredie pre vedecké povolania, novú vlnu 
investícií do výskumu a následné rozšírenie 
vedomostí, z ktorých vychádza lisabonská 
stratégia.

spoločnosti, čo bude viesť k zosilnenej 
demokratickej diskusii so 
zainteresovanejšou a informovanejšou 
verejnosťou a k lepším podmienkam pre 
kolektívne rozhodovanie vo vedeckých 
otázkach. Malo by sa tiež vytvoriť priaznivé 
prostredie pre vedecké povolania, novú vlnu 
investícií do výskumu a následné rozšírenie 
vedomostí, z ktorých vychádza lisabonská 
stratégia. Cieľom tejto činnosti zároveň 
bude dosiahnuť plné začlenenie žien do 
vedeckého sveta.

Or. es

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že ženy stále nemajú dostatočné zastúpenie, sa rámcový program a s ním 
súvisiace programy musia zamerať, okrem iného, na zvyšovanie ich účasti vo vedeckých a 
technických kruhoch, keďže je to pre EÚ nevyhnutné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup odsek 4

Predovšetkým sa treba zamerať na riziko 
rozdelenia spoločností. Oddeľuje tých, ktorí 
nemajú prístup k príslušným vedomostiam, 
od malej skupiny tých, ktorí ho majú; tých, 
ktorí nemajú schopnosť ovplyvniť tvorbu 
politiky vo výskume, od tých, ktorí túto 
možnosť majú. Toto vedie k 
nejednoznačnému vnímaniu pozitívnych 
výdobytkov vedy a techniky a ich 
podriadenosti verejnej mienke 
obyvateľstvom. Na jednej strane obyvatelia 
vyzývajú, aby sa výskum väčšmi zameriaval 
na nevyriešené problémy súčasnosti 
(choroby, znečistenie, epidémie, 
nezamestnanosť atď.) a ich možné dôsledky 
do budúcnosti. Na druhej strane nemôžu 
pomôcť vyjadrením nedôvery v určité 
využitia vedy a zásahmi vo vlastnom záujme 
do rozhodovacích procesov.

Predovšetkým sa treba zamerať na riziko 
rozdelenia našich spoločností v oblasti vedy. 
Oddeľuje tých, ktorí nemajú prístup k 
príslušným vedomostiam, od malej skupiny 
tých, ktorí ho majú; tých, ktorí nemajú 
schopnosť ovplyvniť tvorbu politiky vo 
výskume, od tých, ktorí túto možnosť majú. 
Toto vedie k nejednoznačnému vnímaniu 
pozitívnych výdobytkov vedy a techniky a 
ich podriadenosti verejnej mienke 
obyvateľstvom. Na jednej strane obyvatelia 
vyzývajú, aby sa výskum väčšmi zameriaval 
na nevyriešené problémy súčasnosti 
(choroby, znečistenie, epidémie, 
nezamestnanosť atď.) a ich možné dôsledky 
do budúcnosti. Na druhej strane nemôžu 
pomôcť vyjadrením nedôvery v určité 
využitia vedy a zásahmi vo vlastnom záujme 
do rozhodovacích procesov. Výskum bude 
úspešný len vtedy, keď budú občania 
presvedčení, že sleduje ich záujmy a je v 
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súlade s ich etickými zásadami. 

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie vytvára dojem, že hlavným problémom je presvedčiť verejnú mienku. Na 
druhej strane je veľmi dôležité, aby vedci načúvali obavám spoločnosti a brali ohľad na jej 
zásady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup odsek 5 zarážka 3

vnímanie izolácie sveta vedy od 
každodennej reality hospodárskeho a 
sociálneho života;

vnímanie izolácie sveta vedy od 
každodennej reality hospodárskeho a 
sociálneho života a vnímanie rastúcej 
podriadenosti vedcov nepatričnému vplyvu 
rôznych záujmových skupín,

Or. en

Odôvodnenie

Jedným z problémov v súvislosti s tým, ako široká verejnosť vníma vedu, je jej stúpajúci 
skepticizmus voči nestrannosti a objektívnosti vedcov v mnohých široko publikovaných 
dokumentoch (napr. lekársky výskum a biotechnológie), ktoré majú veľký význam. EÚ môže 
zaviesť väčšiu transparentnosť ohľadom zdrojov financovania a tlakov ovplyvňujúcich 
smerovanie vedeckého výskumu, a tým vytvoriť priaznivejšie prostredie na rozvoj vedy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Britta Thomsen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup odsek 5 zarážka 4a a 4b (nové)

neistota vedeckej obce ohľadom spájania 
úlohy vedeckého odborníka s úlohou 
občana rovnoprávneho s ostatnými 
občanmi.  
pochybnosti o nezávislosti výskumníkov od 

ekonomických a iných nezadateľných 
záujmov.
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Or. da

Odôvodnenie

Nedostatok otvorenej diskusie o ekonomických a iných (právnych) záujmoch jednotlivých 
výskumníkov a výskumných ústavov môže vážne narúšať dôveru širokej verejnosti vo výskum 
a jeho výsledky. Tieto problémy sa stali aktuálnymi v súvislosti s vývojom v spoločnosti, kde 
sa kladie čoraz väčší dôraz na využitie výskumu, pričom sa zároveň zvýšilo vonkajšie 
financovanie výskumu, a to ovplyvňuje nielen oblasti, v ktorých sa výskum uskutočňuje, ale aj 
spôsoby, akými sa uskutočňuje.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup odsek 5 zarážka 4c (nová)

nevhodne používané vedecké informácie, 
ktoré má verejnosť k dispozícii.

Or. es

Odôvodnenie

Jedným z faktorov, ktorý možno prehlbuje priepasť medzi vedou a spoločnosťou, je charakter 
vedeckých informácií, ktoré síce verejnosť má k dispozícii, no sú vyjadrené takými zložitými 
výrazmi, že sú naďalej nepoužiteľné. Poskytované informácie musia byť pre spoločnosť 
zrozumiteľné a zohľadniteľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup odsek 6 zarážka 4

- preklenutie medzery medzi tými, ktorí 
majú a ktorí nemajú vedecké vzdelanie, 
zvýšiť záujem o vedecké vzdelanie u 
všetkých občanov (nábory v mestách, 
regiónoch, nadáciách, vedeckých centrách 
atď.);

— preklenutie medzery medzi tými, ktorí 
majú a ktorí nemajú vedecké vzdelanie, 
zvýšiť záujem o vedecké vzdelanie u 
všetkých občanov (nábory v mestách, 
regiónoch, nadáciách, vedeckých centrách, 
múzeách, organizáciách občianskej 
spoločnosti atď.),

Or. es
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Odôvodnenie

Múzeá a určité organizácie občianskej spoločnosti by sa mali priradiť k vedeckým centrám na 
vyššie uvedený účel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Britta Thomsen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup odsek 6 zarážka 4a (nová)

— podporovanie debaty a diskusie v rámci 
vedeckej obce o spoločenských aspektoch 
výskumu

Or. da

Odôvodnenie

Vážnou prekážkou vzájomného porozumenia medzi vedeckou obcou a zvyškom spoločnosti je 
nedostatočná diskusia v rámci vedeckej obce o spoločenských aspektoch výskumu, ako sú 
etické aspekty alebo dôsledky novej technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup odsek 6 zarážka 4b (nová)

— hľadanie prostriedkov prispievajúcich k 
lepšiemu riadeniu európskeho systému pre 
výskum a inovácie; 

Or. es

Odôvodnenie

Pre výskum a vývoj je dôležité aj riadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup odsek 6 zarážka 6

- vytvorenie obrazu vedy a výskumníkov, — vytvorenie obrazu vedy a výskumníkov, 
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ktorý bude zrozumiteľný pre všetkých, 
najmä mladých ľudí;

ktorý bude dôveryhodný a zrozumiteľný pre 
všetkých, najmä mladých ľudí;

Or. en

Odôvodnenie

Dôveryhodnosť výsledkov vedeckého výskumu, a najmä výskumu na hraniciach poznania, 
čoraz viac spochybňuje skeptická verejná mienka, ktorá mnohých vedcov považuje za príliš 
prístupných korupcii alebo karierizmu. EÚ môže prijať opatrenia na vyvrátenie týchto 
pochybností a obnovenie dôvery verejnosti v európsku vedu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup odsek 6 zarážka 7

- pomoc ženám napredovať vo vedeckých 
povolaniach a lepšie využitie ich vedeckého 
nadania v prospech všetkých;

— podporovanie žien v napredovaní vo 
vedeckých povolaniach a lepšie využitie ich 
vedeckého nadania v prospech všetkých;

Or. es

Odôvodnenie

V tejto súvislosti by bolo lepšie hovoriť namiesto o pomoci radšej o podporovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eluned Morgan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup odsek 6 zarážka 8a (nová)

— spoluprácu s iniciatívami v oblasti 
neziskového vývoja liekov.

Or. en

Odôvodnenie

Verejné finančné prostriedky by sa mali prednostne prideľovať na neziskový výskum. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup podnázov Prvá akčná línia: 

Dynamickejšie spravovanie vzťahu vedy a spoločnosti poodsek 1 zarážka 1

– zvýšenie využívania a monitorovanie 
vplyvu vedeckého poradenstva a expertíz 
pri tvorbe politiky v Európe a vyvinutie 
praktických nástrojov a schém (napr. 
elektronické siete);

— pomoc pri pokračujúcej a doplnkovej 
odbornej príprave odborníkov a úradníkov,
ktorí riadia programy pomoci a výskumu v 
členských štátoch a regiónoch, s cieľom 
dospieť k jednotným metódam a k zhode 
ohľadom osvedčených postupov;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup podnázov Prvá akčná línia: 

Dynamickejšie spravovanie vzťahu vedy a spoločnosti poodsek 1 zarážka 2

– podpora dôveryhodnosti a samoregulácie 
vo vedeckej obci;

— podpora demokratickej zodpovednosti, 
dôvery a samoregulácie vo vedeckej obci;

Or. en

Odôvodnenie

Jedným z problémov v súvislosti s tým, ako široká verejnosť vníma vedu, je jej stúpajúci 
skepticizmus voči nestrannosti a objektívnosti vedcov v mnohých široko publikovaných 
dokumentoch (napr. lekársky výskum a biotechnológie), ktoré majú veľký význam. EÚ môže 
zaviesť väčšiu transparentnosť ohľadom zdrojov financovania a tlakov ovplyvňujúcich 
smerovanie vedeckého výskumu, a tým vytvoriť priaznivejšie prostredie na rozvoj vedy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup podnázov Prvá akčná línia: 

Dynamickejšie spravovanie vzťahu vedy a spoločnosti poodsek 1 zarážka 2

– podpora dôveryhodnosti a samoregulácie 
vo vedeckej obci;

— podpora dôvery a samoregulácie vo 
vedeckej obci, opätovné vymedzenie a 
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šírenie základných kritérií vedeckých 
záruk;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup podnázov Prvá akčná línia: 

Dynamickejšie spravovanie vzťahu vedy a spoločnosti poodsek 1 zarážka 3

– podpora diskusie o rozširovaní informácií 
vrátane prístupu k výsledkom vedeckého 
výskumu a budúcnosť vedeckých publikácií.

— podpora diskusie o rozširovaní informácií 
vrátane prístupu k výsledkom vedeckého 
výskumu a budúcnosti vedeckých publikácií 
a zriadenie Európskej databázy vedomostí.

Or. en

Odôvodnenie

Európsky výskum by bol účinnejší, ak by jeho doterajšie výsledky boli širšie dostupné. 
Európska databáza vedomostí by poskytla voľne prístupný súhrn výsledkov výskumu po 
uplynutí ochrannej doby od oficiálnej uzávierky projektu, pokiaľ neexistujú vážne dôvody na 
to, aby tieto výsledky neboli sprístupnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup podnázov Prvá akčná línia: 

Dynamickejšie spravovanie vzťahu vedy a spoločnosti poodsek 2 úvodná časť

Snahy a záujmy spoločnosti a základné 
etické zásady musia byť lepšie 
zakomponované do výskumného procesu, 
aby sa vytvorilo bezpečnejšie a 
konštruktívnejšie prostredie pre 
výskumníkov a spoločnosti ako celku. 
Zohľadňujú sa dva aspekty:

Snahy a záujmy spoločnosti a základné 
etické zásady musia byť lepšie 
zakomponované do výskumného procesu, 
aby sa vytvorilo bezpečnejšie a 
konštruktívnejšie prostredie pre 
výskumníkov a spoločnosť ako celok a aby 
sa stanovili princípy etického výskumu so 
zreteľom na základné práva. Zohľadňujú sa 
dva aspekty:

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je posilnenie odkazu na etické zásady v 
tej časti programu, ktorá sa zaoberá vedou a spoločnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Britta Thomsen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup podnázov Prvá akčná línia: 

Dynamickejšie spravovanie vzťahu vedy a spoločnosti poodsek 2 zarážka 2a (nová)

— väčší dôraz na diskusiu v rámci vedeckej 
obce o sociálnych aspektoch výskumu.

Or. da

Odôvodnenie

Vážnou prekážkou vzájomného porozumenia medzi vedeckou obcou a zvyškom spoločnosti je 
nedostatočná diskusia v rámci vedeckej obce o sociálnych aspektoch výskumu, ako sú etické 
aspekty alebo dôsledky novej technológie. Túto prekážku možno odstrániť prístupom, ktorý sa 
zameria na pochopenie sociálnych aspektov výskumu zo strany samotnej výskumnej obce. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup podnázov Prvá akčná línia: 

Dynamickejšie spravovanie vzťahu vedy a spoločnosti poodsek 3

Aby sa do primeraných politík premietol 
vzťah medzi vedou a spoločnosťou je 
potrebné, aby sa vedomosti získané z
histórie, sociológie a filozofie rozšírili, 
skonsolidovali a rozvinuli na európsku 
úroveň. Na tento účel by mali učenci z 
týchto vedných odborov vytvoriť siete pre 
výskum a rozhovory spôsobilé preukázať 
skutočnú účasť vedy na budovaní európskej 
spoločnosti a identity so zameraním sa 
najmä na:

Aby sa do primeraných politík premietol 
vzťah medzi vedou a spoločnosťou je 
potrebné, aby sa vedomosti nazbierané v 
priebehu celej histórie vo vedeckom a 
technologickom dedičstve a v sociológii a 
filozofii rozšírili, skonsolidovali a rozvinuli 
na európsku úroveň. Na tento účel by mali 
učenci z týchto vedných odborov vytvoriť 
siete pre výskum a rozhovory spôsobilé 
preukázať skutočnú účasť vedy na budovaní 
európskej spoločnosti a identity so 
zameraním sa najmä na:

- vzťahy medzi vedou, demokraciou a 
právom;

— vzťahy medzi vedou, demokraciou a 
právom;

- výskum etiky vo vede a technike; — výskum etiky vo vede a technike;
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- vzájomné ovplyvňovanie sa vedy a kultúry; — vzájomné ovplyvňovanie sa vedy 
a kultúry;

- úlohu a obraz vedcov. — úlohu a obraz mužov a žien v oblasti 
vedy;
—spôsoby dosiahnutia toho, aby veda bola 
pre spoločnosť zrozumiteľnejšia a 
podporovanie verejnej diskusie.

Or. es

Odôvodnenie

Vedecké a technologické dedičstvo presahuje históriu, teda prostriedok, prostredníctvom 
ktorého sa odovzdáva ďalej. Vedomosti by okrem toho nemali zostať určené len vedeckej elite, 
ktorá im rozumie a využíva ich; treba nájsť spôsoby, ako vedu priblížiť spoločnosti 
dosiahnutím jej väčšej zrozumiteľnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Britta Thomsen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup podnázov Prvá akčná línia: 

Dynamickejšie spravovanie vzťahu vedy a spoločnosti poodsek 3 úvodná časť

Aby sa do primeraných politík premietol 
vzťah medzi vedou a spoločnosťou je 
potrebné, aby sa vedomosti získané z 
histórie, sociológie a filozofie rozšírili, 
skonsolidovali a rozvinuli na európsku 
úroveň. Na tento účel by mali učenci z 
týchto vedných odborov vytvoriť siete pre 
výskum a rozhovory spôsobilé preukázať 
skutočnú účasť vedy na budovaní európskej 
spoločnosti a identity so zameraním sa 
najmä na:

Aby sa do primeraných politík premietol 
vzťah medzi vedou a spoločnosťou je 
potrebné, aby sa vedomosti získané z 
histórie, sociológie a filozofie rozšírili, 
skonsolidovali a rozvinuli na európsku 
úroveň. Na tento účel by mali učenci z 
týchto vedných odborov vytvoriť siete pre 
výskum a rozhovory spôsobilé preukázať 
skutočnú účasť vedy na budovaní európskej 
spoločnosti a identity a prispieť k diskusii o 
tejto účasti so zameraním sa najmä na:

Or. da

Odôvodnenie

Zdôrazňuje, že dialóg so spoločnosťou je tiež príležitosťou na vnútornú diskusiu a na 
zohľadnenie nových názorov v spoločnosti aj vo vedeckej obci.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Britta Thomsen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup podnázov Prvá akčná línia: 

Dynamickejšie spravovanie vzťahu vedy a spoločnosti poodsek 4 zarážka 3a (nová)

— diskusie o tom, ako môžu univerzity 
spojiť komerčný výskum s plnením svojej 
tradičnej úlohy nezávislého tvorcu 
vedomostí, ktoré využíva spoločnosť ako 
celok.

Or. da

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zachovať dôveru v úlohu univerzít ako nezávislých tvorcov vedomostí, ktoré 
využíva spoločnosť ako celok. So zvyšujúcou sa komercializáciou preto narastajú aj dilemy 
univerzít. Univerzity po celej Európe sú čoraz častejšie nútené zaoberať sa týmito dilemami a 
dokumentovať ich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup podnázov Tretia akčná línia: 

Komunikácia medzi vedou a spoločnosťou zarážka 1

– poskytovanie dôveryhodných a včasných 
informácií pre vedeckú tlač, vrátane podpory 
rozvoja prostriedkov pre zdroje vedeckej 
tlače;

— poskytovanie dôveryhodných a včasných 
vedeckých informácií pre tlač a iné médiá;

Or. es

Odôvodnenie

Nezdá sa, že by vytvorenie zdroja informácií pre európsku vedeckú tlač bolo dobrou 
myšlienkou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Britta Thomsen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Príloha I podtitul Veda a spoločnosť podnázov Prístup podnázov Tretia akčná línia: 

Komunikácia medzi vedou a spoločnosťou zarážka 6a a 6b (nová)

— lepšie informovanie politických 
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činiteľov aj verejnosti o výsledkoch 
výskumu a problémoch súvisiacich s 
výskumom, aby mohli kvalifikovane 
prispieť do diskusie o politike v oblasti 
vedy;
— podporu výskumníkov komunikujúcich 
so spoločnosťou, pokiaľ ide o základné 
predpoklady a hodnoty, neistoty a možné 
ekonomické záujmy v ich výskume.

Or. da

Odôvodnenie

1: Spolu s rastom vo vedomostnej spoločnosti a rastúcou úlohou výskumu v sociálnom vývoji 
je pre výskumníkov ešte nutnejšie, aby sa zlepšili v informovaní vonkajšieho sveta o svojich 
výsledkoch. Ide o nevyhnutný predpoklad, ak má byť Európa schopná využiť svoj potenciál vo 
vedomostnej ekonomike; 

2: V posledných rokoch sa najmä v lekárskych vedách vytvorili systémy vyhlásení o záujmoch 
a narastá potreba rozšíriť ich aj na iné oblasti; to zahŕňa aj potrebu vytvoriť a rozvíjať 
zásady.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Príloha I podtitul Činnosti medzinárodnej spolupráce podnázov Cieľ odsek 1

V záujme zvyšovania 
konkurencieschopnosti a udržania vedúceho 
postavenia na svetovej úrovni potrebuje 
Európske spoločenstvo silnú a koherentnú 
medzinárodnú politiku v oblasti vedy a 
techniky.

V záujme zvyšovania 
konkurencieschopnosti a udržania vedúceho 
postavenia na svetovej úrovni potrebuje 
Európske spoločenstvo silnú a koherentnú 
medzinárodnú vedecko-technickú politiku. 
Vypracuje sa celková stratégia 
medzinárodnej spolupráce, ktorá bude 
zastrešovať všetky medzinárodné akcie 
uskutočňované v rámci rôznych osobitných 
programov spadajúcich do rámcového 
programu.

Or. en

Odôvodnenie

 Medzinárodná spolupráca je zaujímavá aj pre výskum na hraniciach poznania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Príloha I podtitul Činnosti medzinárodnej spolupráce podnázov Cieľ odsek 2 zarážka 1

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

— podporovať rast európskej 
konkurencieschopnosti posilňovaním 
vytvárania vedomostí v Európe 
prostredníctvom prepájania univerzít, 
výskumných ústavov a európskych firiem s 
vedomosťami a ľudskými zdrojmi zo 
zahraničia a prispievaním k otváraniu sa 
rozvojových a vznikajúcich trhov 
európskemu priemyslu;

Or. en

Odôvodnenie

Ciele by sa nemali zamieňať s prostriedkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Príloha I podtitul Činnosti medzinárodnej spolupráce podnázov Cieľ odsek 2 zarážka 2

– riešiť konkrétne problémy, ktorým čelia 
tretie krajiny alebo problémy celosvetového 
charakteru s prihliadnutím na spoločné 
záujmy a vzájomný prospech.

— riešiť konkrétne problémy, s ktorými sa 
stretávajú tretie krajiny, alebo problémy 
celosvetového charakteru s prihliadnutím na 
spoločné záujmy a vzájomný prospech 
zameriavajúc sa najmä na otázky súvisiace 
s výskumom orientovaným na rozvoj.

Or. es

Odôvodnenie

Výskum, ktorý podporuje rozvoj v tretích krajinách, má multiplikačný efekt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Claude Turmes a Caroline Lucas v mene 
Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Príloha I podtitul Činnosti medzinárodnej spolupráce podnázov Prístup odsek 1

S cieľom identifikovať a stanoviť prioritné S cieľom identifikovať a stanoviť prioritné 
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oblasti výskumu spoločného záujmu a 
vzájomného prospechu s niektorými tretími 
krajinami (Partnerské krajiny medzinárodnej 
spolupráce ) sa s prihliadnutím na osobitné 
akcie medzinárodnej spolupráce v rámci 
osobitného programu „Spolupráca“, posilní 
pokračujúce politické rozhovory a 
partnerské siete s rôznymi regiónmi v týchto 
tretích krajinách, aby sa tieto akcie mohli 
realizovať. Koherencia vnútroštátnych 
činností v oblasti medzinárodnej vedeckej 
spolupráce sa zvýši podporou koordinácie 
vnútroštátnych programov (členské štáty, 
kandidátske krajiny, pridružené krajiny) 
prostredníctvom viacstrannej koordinácie 
vnútroštátnych politík a činností v oblasti
výskumu a technického rozvoja. Počas 
realizácie rámcového programu sa 
spolupráca s tretími krajinami bude 
zameriavať najmä na tieto skupiny krajín:

oblasti výskumu spoločného záujmu 
a vzájomného prospechu s niektorými 
tretími krajinami (Partnerské krajiny 
medzinárodnej spolupráce) sa 
s prihliadnutím na osobitné akcie 
medzinárodnej spolupráce v rámci 
osobitného programu „Spolupráca“, posilní 
pokračujúce politické rozhovory a 
partnerské siete s rôznymi regiónmi v týchto 
tretích krajinách, aby sa tieto akcie mohli 
realizovať. Koherencia vnútroštátnych 
činností v oblasti medzinárodnej vedeckej 
spolupráce sa zvýši podporou koordinácie 
vnútroštátnych programov (členské štáty, 
kandidátske krajiny, pridružené krajiny) 
prostredníctvom viacstrannej koordinácie 
vnútroštátnych politík a činností v oblasti 
výskumu a technického rozvoja. Počas 
realizácie rámcového programu sa 
spolupráca s tretími krajinami bude 
zameriavať najmä na tieto skupiny krajín, za 
predpokladu, že tieto krajiny neporušujú 
právo EÚ alebo dohovory OSN o ľudských 
právach:

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Príloha I podtitul Činnosti medzinárodnej spolupráce podnázov Prístup odsek 1

S cieľom identifikovať a stanoviť prioritné 
oblasti výskumu spoločného záujmu a 
vzájomného prospechu s niektorými tretími 
krajinami (Partnerské krajiny medzinárodnej 
spolupráce ) sa s prihliadnutím na osobitné 
akcie medzinárodnej spolupráce v rámci 
osobitného programu „Spolupráca“, posilní
pokračujúce politické rozhovory a 
partnerské siete s rôznymi regiónmi v týchto 

S cieľom identifikovať a stanoviť prioritné 
oblasti výskumu spoločného záujmu 
a vzájomného prospechu s niektorými 
tretími krajinami (Partnerské krajiny 
medzinárodnej spolupráce) sa 
s prihliadnutím na osobitné akcie 
medzinárodnej spolupráce v rámci 
osobitného programu „Spolupráca“ posilnia
pokračujúce politické rozhovory a 
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tretích krajinách, aby sa tieto akcie mohli 
realizovať. Koherencia vnútroštátnych 
činností v oblasti medzinárodnej vedeckej 
spolupráce sa zvýši podporou koordinácie 
vnútroštátnych programov (členské štáty, 
kandidátske krajiny, pridružené krajiny) 
prostredníctvom viacstrannej koordinácie 
vnútroštátnych politík a činností v oblasti 
výskumu a technického rozvoja. Počas 
realizácie rámcového programu sa 
spolupráca s tretími krajinami bude 
zameriavať najmä na tieto skupiny krajín:

partnerské siete s rôznymi regiónmi v týchto 
tretích krajinách, aby sa tieto akcie mohli 
realizovať, a poskytne sa priestor na 
koordináciu s medzinárodnými činnosťami 
členských štátov s cieľom dosiahnuť 
efektívne spolupôsobenie. Koherencia 
vnútroštátnych činností v oblasti 
medzinárodnej vedeckej spolupráce sa zvýši 
podporou koordinácie vnútroštátnych 
programov (členské štáty, kandidátske 
krajiny, pridružené krajiny) prostredníctvom 
viacstrannej koordinácie vnútroštátnych 
politík a činností v oblasti výskumu a 
technického rozvoja. Počas realizácie 
rámcového programu sa spolupráca s tretími 
krajinami bude zameriavať najmä na tieto 
skupiny krajín:

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Príloha I podtitul Činnosti medzinárodnej spolupráce podnázov Prístup odsek 1 zarážky 3 a 4

- rozvojové krajiny; – Latinská Amerika
- nové ekonomiky. – rozvojové krajiny a nové ekonomiky.

Or. es

Odôvodnenie

Európa a najmä určité členské štáty majú historické záujmy v Latinskej Amerike, ktorá by sa 
preto mala výslovne uviesť ako vhodný región.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Príloha I podtitul Činnosti medzinárodnej spolupráce podnázov Prístup odsek 2

Tematické akcie medzinárodnej spolupráce 
v oblasti výskumu sa vykonávajú v rámci 
osobitného programu „Spolupráca“. 
Medzinárodné akcie v oblasti ľudského 

Tematické akcie medzinárodnej spolupráce 
v oblasti výskumu sa vykonávajú v rámci 
osobitného programu „Spolupráca“. 
Medzinárodné akcie v oblasti ľudského 
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potenciálu sa vykonávajú v rámci 
osobitného programu „Ľudia“. Horizontálne 
podporné činnosti medzinárodnej 
spolupráce sú uvedené v tomto programe.
Bude zabezpečená celková koordinácia akcií 
medzinárodnej spolupráce v rámci 
jednotlivých programov.

potenciálu sa vykonávajú v rámci 
osobitného programu „Ľudia“. Horizontálne 
podporné akcie a opatrenia zamerané na 
osobitnú tematickú oblasť alebo 
medziodborovú oblasť v rámci osobitného 
programu „Spolupráca“ sa budú 
vykonávať a v určitých obmedzených 
prípadoch sa môžu podporovať 
prostredníctvom osobitných akcií 
spoločného záujmu v oblasti spolupráce. 
Zlepší sa celková koordinácia akcií 
medzinárodnej spolupráce v rámci 
jednotlivých programov s cieľom 
zabezpečiť súdržný prístup a dosiahnuť 
efektívne spolupôsobenie s inými 
opatreniami Spoločenstva (napr. európska 
politika susedských vzťahov, projekty 
rozvojovej pomoci atď.).
Osobitné činnosti zabezpečujú 
financovanie akcií, ktoré vznikli na základe 
medziregionálnych a bilaterálnych dialógov 
vo výskumných oblastiach spoločného 
záujmu a vzájomnej prospešnosti. 
Najmenej 5 % zdrojov, ktoré budú k 
dispozícii v rámci siedmeho rámcového 
programu, sa vyčlení na akcie 
medzinárodnej spolupráce a 2 % sa pridelia 
činnostiam spadajúcim pod tento osobitný 
program. Vyčlenené prostriedky, ktoré sa 
nevyužijú v rámci osobitných programov 
„Spolupráca“ a „Ľudia“, poslúžia na 
podporu činností uskutočňovaných v rámci 
osobitného programu „Kapacity“.
Činnosti medzinárodnej spolupráce v rámci 
rámcového programu bude Komisia 
koordinovať ako celok vrátane politiky 
dialógu s pridruženými krajinami a s 
regiónmi a medzinárodnými fórami.
Činnosti výskumu a vývoja predstavujúce 
medzinárodnú spoluprácu a ich regionálny 
kontext bude treba stanoviť pri plánovaní 
počiatočných štádií rámcového programu.

Or. es
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Odôvodnenie

Procesy efektívneho spolupôsobenia a medziodborové prekrývanie medzi programami treba 
veľmi jasne vysvetliť. Komisia by mala koordinovať všetky činnosti podporované v rámci 
siedmeho rámcového programu a osobitných programov.

Okrem toho by sa mali prijať opatrenia na realizáciu osobitných akcií prispôsobených 
špecifickým potrebám určitých geografických oblastí a cieľom politiky spolupráce EÚ.

Pre činnosti medzinárodnej spolupráce v rámci siedmeho rámcového programu by sa mal 
stanoviť aj cieľ minimálneho rozpočtu. Berúc do úvahy, že v rámci šiesteho rámcového 
programu sa na tento účel vyčlenilo približne 3,5 % zdrojov, sa navrhuje 5 % vrátane 2 % 
pre akcie osobitného geografického rozsahu a horizontálnej podpory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Príloha I podtitul Činnosti medzinárodnej spolupráce podnázov Prístup odsek 2

Tematické akcie medzinárodnej spolupráce
v oblasti výskumu sa vykonávajú v rámci 
osobitného programu „Spolupráca“. 
Medzinárodné akcie v oblasti ľudského 
potenciálu sa vykonávajú v rámci 
osobitného programu „Ľudia“.
Horizontálne podporné činnosti 
medzinárodnej spolupráce sú uvedené v 
tomto programe. Bude zabezpečená celková 
koordinácia akcií medzinárodnej spolupráce 
v rámci jednotlivých programov.

Tematické akcie medzinárodnej spolupráce 
v oblasti výskumu sa vykonávajú v rámci 
programu „Spolupráca“. Medzinárodné 
akcie v oblasti ľudského potenciálu a 
výskumu na hraniciach poznania sa 
vykonávajú v rámci programov „Ľudia“ a 
„Myšlienky“. Činnosti medzinárodnej 
spolupráce vrátane opatrení na podporu 
uplatňovania európskej stratégie 
medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy sú 
uvedené v tomto programe. Zabezpečí sa
celková koordinácia akcií medzinárodnej 
spolupráce v rámci jednotlivých programov.

Or. en

Odôvodnenie

Výskum na hraniciach poznania musí byť otvorený medzinárodnej spolupráci a – ako sa 
uvádza v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1 – činnosti spoločného záujmu, ktoré 
nemožno považovať za horizontálne a nebudú financované prostredníctvom iných osobitných 
programov, by sa mali zaradiť pod tento nadpis. Okrem toho by bolo zbytočné vymedziť 
celkovú stratégiu bez zabezpečenia finančných prostriedkov na jej vykonávanie. Tieto 
prostriedky treba uviesť v podtitule Činnosti medzinárodnej spolupráce a využijú sa na to, 
aby sa predišlo rozdeleniu tematických priorít a osobitných programov a aby sa dosiahlo 
efektívne spolupôsobenie s inými politikami, ako je napríklad politika rozvojovej pomoci. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Príloha I podtitul Činnosti medzinárodnej spolupráce podnázov Prístup odsek 2

Tematické akcie medzinárodnej spolupráce 
v oblasti výskumu sa vykonávajú v rámci 
osobitného programu „Spolupráca“. 
Medzinárodné akcie v oblasti ľudského 
potenciálu sa vykonávajú v rámci 
osobitného programu „Ľudia“. Horizontálne 
podporné činnosti medzinárodnej spolupráce 
sú uvedené v tomto programe. Bude 
zabezpečená celková koordinácia akcií 
medzinárodnej spolupráce v rámci 
jednotlivých programov.

Tematické akcie medzinárodnej spolupráce 
v oblasti výskumu sa vykonávajú v rámci 
osobitného programu „Spolupráca“. 
Medzinárodné akcie v oblasti ľudského 
potenciálu sa vykonávajú v rámci 
osobitného programu „Ľudia“. Horizontálne 
podporné činnosti medzinárodnej spolupráce 
a osobitné činnosti spolupráce sú uvedené v 
tomto programe. Zabezpečí sa celková 
koordinácia akcií medzinárodnej spolupráce 
v rámci jednotlivých programov.

Or. fr

Odôvodnenie

Táto časť programu sa nesmie obmedzovať len na horizontálne koordinačné činnosti, ale 
musí zabezpečovať aj financovanie projektov, ktoré nemusia nevyhnutne súvisieť s prioritnými 
témami osobitného programu „Spolupráca“.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Príloha I podtitul Činnosti medzinárodnej spolupráce podnázov Činnosti zarážka 1 pododsek 

1

Vedecko-technická spolupráca EÚ v oblasti 
stanovenia priorít sa zakladá na širokých 
politických rozhovoroch s partnerskými 
krajinami a regiónmi s cieľom poznania ich 
sociálno-kultúrnych podmienok a 
výskumných kapacít. Tieto rozhovory pre 
vedecko-technickú spoluprácu sa vedú na 
viacerých úrovniach, napr. v rámci 
medzinárodných fór (rôzne konvencie 
OSN), inštitucionalizových
medziregionálnych rozhovorov , napr. medzi 
Áziou a Európou (ASEM); Latinskou 
Amerikou, Karibskou oblasťou a EÚ 
(ALCUE); so stredomorskými krajinami a 
krajinami západného Balkánu; medzi EÚ a 
krajinami AKT (africké, karibské a 
tichomorské štáty), s východnou Európou, 

Vedecko-technická spolupráca EÚ v oblasti 
stanovenia priorít sa zakladá na širokých 
politických rozhovoroch s partnerskými 
krajinami a regiónmi s cieľom poznania ich 
sociálno-kultúrnych podmienok a 
výskumných kapacít, pričom je možné 
vychádzať zo skúseností INCO-NET. Tieto 
rozhovory pre vedecko-technickú 
spoluprácu sa vedú na viacerých úrovniach, 
napr. v rámci medzinárodných fór (rôzne 
konvencie OSN), inštitucionalizovaných
medziregionálnych rozhovorov, napr. medzi
Áziou a Európou (ASEM); Latinskou 
Amerikou, Karibskou oblasťou a EÚ 
(ALCUE); so stredomorskými krajinami 
a krajinami západného Balkánu; medzi EÚ 
a krajinami AKT (africké, karibské 
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Kaukazom a strednou Áziou , ako aj v rámci 
dvojstranných a mnohostranných dohôd a 
neformálnych medziregionálnych stretnutí 
vedcov a ostatných spoločenských 
partnerov.

a tichomorské štáty), s východnou Európou, 
Kaukazom a strednou Áziou, ako aj v rámci 
dvojstranných a mnohostranných dohôd 
a neformálnych medziregionálnych stretnutí 
vedcov a ostatných spoločenských 
partnerov. 

Or. es

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh môže slúžiť na vyjadrenie toho, že spolupráca s 
pridruženými krajinami, či už založená na susedských vzťahoch, orientovaná na rozvoj alebo 
akákoľvek iná forma spolupráce, by sa mala vytvárať podľa vzoru predchádzajúceho šiesteho 
rámcového programu a uskutočňovať prostredníctvom akcií typu INCO (uznávaných 
medzinárodným spoločenstvom).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Príloha III odsek 1

V súlade s prílohou II poskytne 
Spoločenstvo grant (koordinačná a podporná 
akcia) Európskej investičnej banke, čo
prispeje k cieľu Spoločenstva podporovať 
investície súkromného sektora do výskumu 
tak, že sa banke poskytne väčší priestor na 
manažment rizika a tým sa umožní (i) väčší 
objem pôžičiek EIB pre určitú úroveň rizika 
a (ii) financovanie rizikovejších európskych 
akcií v oblasti výskumu a technického 
rozvoja, ktoré by nebolo možné financovať 
bez takejto podpory zo strany Spoločenstva.

V súlade s prílohou II poskytne 
Spoločenstvo grant (koordinačná a podporná 
akcia) Európskej investičnej banke, ktorá 
bude partnerom v zdieľanom riziku. Tento 
grant prispeje k cieľu Spoločenstva 
podporovať investície súkromného sektora 
do výskumu, technologického rozvoja a 
demonštrácie tak, že sa banke poskytne 
väčší priestor na manažment rizika a tým sa 
umožní (i) väčší objem pôžičiek a záruk 
EIB pre určitú úroveň rizika a (ii) 
financovanie rizikovejších európskych akcií 
v oblasti výskumu a technického rozvoja, 
ktoré by nebolo možné financovať bez 
takejto podpory zo strany Spoločenstva.

Or. es

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh potrebný na objasnenie úlohy EIB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Príloha III odsek 2
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EIB bude poskytovať pôžičky z prostriedkov 
získaných z medzinárodných finančných 
trhov v súlade so svojimi štandardnými
pravidlami, predpismi a postupmi. Tento 
grant použije spolu s vlastnými 
prostriedkami ako rezervu a kapitálovú 
alokáciu v rámci banky na pokrytie časti 
rizika spojeného s týmito pôžičkami pri 
financovaní veľkých akcií v oblasti 
výskumu a technického rozvoja, ktoré sú 
oprávnené na financovanie.

EIB bude poskytovať pôžičky z prostriedkov 
získaných z medzinárodných finančných 
trhov v súlade so svojimi štandardnými 
pravidlami, predpismi a postupmi. Tento 
grant použije spolu s vlastnými 
prostriedkami ako rezervu a kapitálovú 
alokáciu v rámci banky na pokrytie časti 
rizika spojeného s týmito pôžičkami pri 
financovaní európskych akcií v oblasti 
výskumu a technického rozvoja, ktoré sú 
oprávnené na financovanie.

Or. es

Odôvodnenie

Nie je dôvod na to, aby sa akokoľvek obmedzoval prístup k EIB; pôžičky by sa nemali 
obmedzovať len na veľké akcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Príloha III odsek 5 zarážka 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 európskych akcií v oblasti 
výskumu a technického rozvoja na 
financovanie. Štandardne je rozvoj 
výskumných infraštruktúr, ktorý je 
financovaný Spoločenstvom v rámci tohto 
osobitného programu, automaticky 
oprávnený na financovanie. Do úvahy by sa 
mohli vziať aj ďalšie výskumné 
infraštruktúry. Žiadatelia (vrátane MSP) 
môžu tento nástroj využívať bez ohľadu na 
svoju veľkosť na financovanie svojich 
činností. 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.

Or. es

Odôvodnenie

Ak by sa spôsobilosť pre pôžičky EIB podmienila veľkosťou, MSP by mali jasnú nevýhodu a 
bolo by to v rozpore so zámerom osobitného programu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Príloha IV názov a odsek 1

Koordinácia výskumných programov mimo 
Spoločenstva

Spoločná realizácia výskumných 
programov mimo Spoločenstva

V nasledujúcom texte je uvedených niekoľko 
iniciatív pre spoločnú realizáciu 
vnútroštátnych výskumných programov a 
budú predmetom osobitného rozhodnutia na 
základe článku 169 Zmluvy. Počas realizácie 
siedmeho rámcového programu sa môžu 
určiť a navrhnúť ďalšie iniciatívy.

V nasledujúcom texte je uvedená jedna 
iniciatíva slúžiaca ako návod pre spoločnú 
realizáciu vnútroštátnych výskumných 
programov a môže byť predmetom 
osobitného rozhodnutia na základe článku 
169 Zmluvy. Počas realizácie siedmeho 
rámcového programu sa môžu určiť a 
navrhnúť ďalšie iniciatívy.

Or. es

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh určený na objasnenie, pretože programy nie sú len 
koordinované, ale aj realizované spoločne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Príloha IV odsek 2

V prípade každého rozhodnutia sa navrhne
osobitná realizačná štruktúra spolu s 
organizačnou štruktúrou a vhodnými 
riadiacimi orgánmi. V súlade s prílohou II 
Spoločenstvo poskytne na iniciatívy finančnú 
podporu a aktívne sa zúčastní na realizácii 
prostriedkami, ktoré sú pre danú akciu 
najvhodnejšie.

V prípade tohto rozhodnutia sa môže 
vytvoriť osobitná realizačná štruktúra spolu s 
organizačnou štruktúrou a vhodnými 
riadiacimi orgánmi nevyhnutnými na 
realizáciu akcie. V súlade s prílohou II 
Spoločenstvo môže poskytnúť na iniciatívu
finančnú podporu a môže sa aktívne 
zúčastniť na realizácii prostriedkami, ktoré 
sú pre danú akciu najvhodnejšie.

Or. es

Odôvodnenie

Odôvodnenie vyplýva z textu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Teresa Riera Madurell

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Príloha IV zarážka 1 názov a odsek 1

Iniciatíva na základe článku 169 v oblasti 
MSP, ktoré uskutočňujú výskum 

Iniciatíva na základe článku 169 v oblasti 
MSP, ktoré uskutočňujú technologický vývoj

Cieľom je začať a realizovať spoločný 
program výskumu a vývoja v prospech 
MSP, ktoré uskutočňujú výskum na účely 
zvýšenia ich výskumnej a inovačnej 
schopnosti. Využitím iniciatívy EUREKA 
podnieti a podporí nadnárodné projekty v 
oblasti výskumu a vývoja, ktoré sú vedené 
takýmito MSP. Táto iniciatíva dopĺňa 
ostatné akcie zamerané na MSP, ktoré sa 
realizujú v kontexte siedmeho rámcového 
programu.

Cieľom je začať a realizovať spoločný 
program výskumu a vývoja v prospech 
MSP, ktoré uskutočňujú technologický vývoj
na účely zvýšenia ich výskumnej a inovačnej 
schopnosti. Využitím iniciatívy EUREKA 
podnieti projekty zamerané na inovačné 
trhy a podporí nadnárodné projekty v oblasti 
výskumu a vývoja, ktoré sú vedené takýmito 
MSP. Táto iniciatíva dopĺňa ostatné akcie 
zamerané na MSP, ktoré sa realizujú v 
kontexte siedmeho rámcového programu.

Or. es

Odôvodnenie

Zavádza popri výskume technologický vývoj a inovácie.


