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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Kapacity”, ktorým sa realizuje 
siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického 
rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013)
(KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Rade (KOM(2005)0443)1,

– so zreteľom na článok 166 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Parlamentom (C6-0384/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre rozpočet (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby z tohto dôvodu zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odkloniť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu, aby opätovne konzultovala s Parlamentom, ak má v úmysle podstatným 
spôsobom zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko odovzdal Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Príloha I, téma 1 „Výskumné infraštruktúry“, podnázov „Činnosti“, bod 1.2 odsek 1a (nový)

Od ESFRI ako aj od technologických 
platforiem, spoločných technologických 
iniciatív a Európskej rady pre výskum sa 
bude vyžadovať, aby jednoznačne 
stanovili svoje potreby pokiaľ ide o 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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výskumné infraštruktúry. 

Odôvodnenie

Všetky zúčastnené strany by mali vyjadriť názor na budovanie nových výskumných 
infraštruktúr a na vylepšenie súčasných infraštruktúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Príloha I téma 1 „Výskumné infraštruktúry“, podnázov „Činnosti“, bod 1.2.2 zarážka 2 odsek 

1

V druhej etape sa na základe dosiahnutých 
technických, administratívnych a 
finančných dohôd a najmä s prihliadnutím 
na komplementárnosť vnútroštátnych 
nástrojov s nástrojmi Spoločenstva 
(napr. štrukturálne fondy alebo Európska 
investičná banka) budú realizovať 
konštrukčné plány. Prostredníctvom 
rámcového programu by sa mohli finančne 
podporovať prioritné projekty 
v konštrukčnej etape, ktoré takúto podporu 
nutne potrebujú. Pri takýchto projektoch sa 
o forme podpory rozhodne ad hoc podľa 
druhu a výšky potrebných prostriedkov 
(napr. priamy grant, pôžičky Európskej 
investičnej banky, prístup ku ktorým môže 
uľahčiť nástroj na financovanie rozdelenia 
rizika (príloha III), článok 171).

V druhej etape sa na základe dosiahnutých 
technických, administratívnych a 
finančných dohôd a najmä s prihliadnutím 
na komplementárnosť vnútroštátnych 
nástrojov s nástrojmi Spoločenstva (napr. 
štrukturálne fondy alebo Európska 
investičná banka) budú realizovať 
konštrukčné plány za účasti vhodných 
súkromných finančných inštitúcií.
Prostredníctvom rámcového programu by 
sa mohli finančne podporovať prioritné 
projekty v konštrukčnej etape, ktoré takúto 
podporu nutne potrebujú. Pri takýchto 
projektoch sa o forme podpory rozhodne 
ad hoc podľa druhu a výšky potrebných 
prostriedkov (napr. priamy grant, pôžičky 
Európskej investičnej banky, prístup ku 
ktorým môže uľahčiť nástroj na 
financovanie rozdelenia rizika (príloha III), 
článok 171).

Odôvodnenie

Pri zavádzaní výskumných infraštruktúr sa musí počítať s čo najširšou podporou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Príloha I téma 4 „Výskumný potenciál“, podnázov „Činnosti“, odsek 1 zarážka 1

• výmenu know-how a skúseností 
prostredníctvom nadnárodných 
obojsmerných stáží výskumných 
pracovníkov medzi vybranými centrami v 
oprávnených regiónoch a jednou alebo 
viacerými partnerskými organizáciami v 

• výmenu know-how a skúseností 
prostredníctvom nadnárodných 
obojsmerných stáží výskumných 
pracovníkov a riadiacich pracovníkov
medzi vybranými centrami v oprávnených 
regiónoch a jednou alebo viacerými 
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inom členskom štáte EÚ, so 
zabudovanými mechanizmami povinného 
návratu pracovníkov vyslaných na stáž 
pochádzajúcich z vybraných centier v 
oprávnených regiónoch;

partnerskými organizáciami v členských 
štátoch, pridružených, susediacich 
a tretích krajinách so zabudovanými 
mechanizmami povinného návratu 
pracovníkov vyslaných na stáž 
pochádzajúcich z vybraných centier v 
oprávnených regiónoch;

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli do mechanizmu pre výmenu pracovníkov  zahrnutí i riadiaci pracovníci 
pre výskum a inovačné činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Príloha I téma 5 „Veda a spoločnosť“, podnázov „Ciele“, odsek 1 a (nový)

Najmä environmentálna politika bude 
bodom, v ktorom sa stretnú vedecké 
poznatky a sociálny rozvoj. Je navyše 
potrebné zahrnúť do debaty viac 
kvantitatívnych prvkov, aby bolo možné 
čeliť iracionálnym argumentom.  

Odôvodnenie

Vedecké poznatky a sociálny rozvoj by sa mali vyvíjať súbežne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Príloha I téma 5 „Veda a spoločnosť“, podnázov „Prístup“, podnázov „Prvá akčná línia:

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

- hodnotenie rizika a postupy riadenia ako 
nástroje prijímania rozhodnutí s cieľom 
obmedziť iracionálne spoločenské 
reakcie.

Odôvodnenie

Hodnotenie rizika umožňuje porovnanie rôznych možností voľby kvantitatívnym spôsobom. Je 
potrebné vynaložiť všetko úsilie s cieľom informovať občanov a obmedziť tak iracionálne 
vplyvy pri prijímaní rozhodnutí.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Výskum a technický rozvoj majú rozhodujúci význam pre európsku konkurencieschopnosť.
Ak nechceme stratiť naše výrobné schopnosti v EÚ, je potrebné podporiť a posilniť najmä 
úlohu priemyselného výskumu. Na druhej strane nie je možné zachovať v Európe koncepčné 
schopnosti bez výrobných schopností aspoň pri vynikajúcich produktoch vo svojej triede v 
každom odvetví.

Siedmy rámcový program je veľmi dobrou príležitosťou na naplánovanie komplexného úsilia 
o opätovné nadobudnutie konkurencieschopnosti pre celú Európsku úniu prostredníctvom 
plnenia záväzkov lisabonskej stratégie.

Je potrebné zdôrazniť, že siedmy rámcový program vlastne vyjadruje potrebu zaoberať sa 
výskumom a technickým rozvojom na úrovni Únie a mal by sa realizovať ako počiatočné 
jadro hospodárskej a sociálnej rozvojovej politiky Únie. Hospodárska súťaž sa odohráva 
medzi aktérmi, ktorí pôsobia na kontinentálnej alebo porovnateľnej úrovni a zďaleka 
presahujú rámec jednotlivých členských štátov. Preto je potrebné usilovať sa o vysokú úroveň 
na európskej úrovni. 

Cieľom činností uskutočnených v tejto časti rámcového programu je podpora koherentného 
rozvoja výskumnej politiky, s upresnením úloh, ktoré môžu byť vzhľadom na princíp 
subsidiarity splnené na regionálnej úrovni. 

Výskumné a inovačné kapacity by mali byť zabezpečované prostredníctvom:

– optimalizácie využitia a rozvoja výskumných infraštruktúr;

– posilnenia inovačných možností MSP a ich schopnosti využívať prínosy výskumu;

– podpory rozvoja regionálnych výskumných zoskupení;

– odhaľovania výskumného potenciálu v konvergenčných a najvzdialenejších regiónoch 
EÚ;

– ďalšieho priblíženia vedy k spoločnosti s cieľom harmonicky integrovať vedu a 
techniku do európskej spoločnosti; a 

– horizontálnych akcií a opatrení na podporu medzinárodnej spolupráce.

Podpora súčasných a nových výskumných infraštruktúr by mala byť spolu s rozvojom 
ľudského potenciálu kľúčovou činnosťou.

Výskumné infraštruktúry majú zásadný význam pre vytváranie kapacít v Európe, pretože 
poskytujú možnosti odborného vzdelávania a výskumu a nové obchodné príležitosti. Navyše 
podporujú lepšiu propagáciu vynikajúcich výsledkov európskeho výskumu. 

Na optimalizáciu využitia súčasných infraštruktúr v Európe je potrebná väčšia koordinácia 
a posilnenie činnosti Spoločenstva zameranej na prepájanie súčasných výskumných 
infraštruktúr. 
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Čo sa týka výstavby ďalšej generácie rozsiahlych infraštruktúr, je potrebné vypracovať 
európsku stratégiu, ktorá by mala začať s identifikáciou požiadaviek vedeckej obce. 

Všetky zúčastnené strany by mohli vyjadriť názor na budovanie nových výskumných 
infraštruktúr a na vylepšenie súčasných infraštruktúr.  V tejto súvislosti by malo zohrávať 
kľúčovú úlohu ESFRI, ale aj od technologických platforiem, spoločných technologických 
iniciatív a Európskej rady pre výskum sa bude vyžadovať, aby stanovili svoje potreby 
v oblasti výskumných infraštruktúr. 

Pokiaľ ide o výstavbu nových infraštruktúr, zabezpečí sa účinná koordinácia finančných 
nástrojov Spoločenstva, rámcového programu a štrukturálnych fondov so zapojením 
vhodných súkromných finančných inštitúcií.   Pri zavádzaní výskumných infraštruktúr sa 
musí počítať s čo najširšou podporou.

Mali by sa vyvíjať snahy o lepšie prepojenie medzi výskumom a priemyslom. Členské štáty 
by mali prijať daňové a/alebo iné opatrenia zamerané na podporu priemyselnej inovácie 
najmä v súvislosti s MSP. Na druhej stane, ochrana duševného vlastníctva je veľmi dôležitou 
súčasťou rozvoja EVP.

Je absolútne nevyhnutné zabezpečiť práva duševného vlastníctva pomocou transparentných a 
zjednodušených postupov, ktoré by pomohli najmä MSP.  

Všeobecná účasť všetkých európskych podnikov (malých, stredných aj veľkých) na 
inovačnom úsilí je absolútne nevyhnutná, ak chceme, aby bol náš výrobný sektor 
konkurencieschopný. Technologické platformy a spoločné technologické iniciatívy sú 
vhodným nástrojom, prostredníctvom ktorého budú mať všetky podniky prístup k výhodám, 
ktoré prináša vedecký a technologický výskum v oblasti inovácií.    

Technologické platformy majú byť všeobecným nástrojom na podporu európskej 
konkurencieschopnosti ako samostatná organizácia v každom odvetví s prístupom „zdola 
nahor“ („bottom-up“). Hlavným účastníkom budú podniky a ďalej sa zapoja miestne 
inštitúcie, výskumné centrá a univerzity, členské štáty, banky a obchodné komory. 

Technologické platformy by tam, kde je to vhodné, mohli mať právnu subjektivitu, aby 
organizovali svoju činnosť a boli schopné prijímať a spravovať prostriedky z rôznych zdrojov.

Na regionálnej úrovni by technologické platformy mohli mať podobu regionálnych 
výskumných zoskupení s cieľom plne využívať potenciál konkurencieschopnosti konkrétnych 
sektorov v rámci konkrétnych oblastí, ako napr. „Vzdelávanie obyvateľstva regiónov“.  

Podpora vytvárania vedeckých zoskupení dokonca aj na regionálnej úrovni, so zapojením 
MSP v rámci technologických platforiem, je nevyhnutná. Regionálne zoskupenia by sa mali 
začleniť do širšieho európskeho rozmeru, aby sa úplne využili prínosy výskumu a inovácie. 

V tejto súvislosti bude veľmi užitočným nástrojom podpora jednotlivých MSP alebo združení 
MSP.

Výskumná politika a činnosti si na regionálnej úrovni vyžadujú jasný záväzok zo strany 
podnikov ako aj miestnych inštitúcií, výskumných centier, univerzít, bánk a obchodných 
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komôr, aby sa uvoľnil potenciál, ktorý spočíva vo vytváraní MSP na základe výskumných 
projektov.

Medzi všetkými týmito aktérmi musí byť synergia, aby sa vytvorilo vhodné prostredie, ktoré 
umožní európskym regiónom posilniť ich investičné kapacity na výskum a rozvoj. 
Technologické platformy by mohli byť vhodným nástrojom pre tento druh všeobecnej účasti. 
Najmä regionálne orgány by mohli naplánovať rozsiahlu činnosť na podporu faktorov, ktoré 
predstavujú mimoriadne silnú stránku danej oblasti ako napr. priemyselné zoskupenia 
(súčasné alebo plánované). Na tento účel je potrebné vyvíjať úsilie o synergiu medzi 
prostriedkami štrukturálnych fondov a siedmeho rámcového programu, vlastnými zdrojmi z 
regiónov a inými finančnými možnosťami s cieľom podporovať úlohu výskumu a 
technického rozvoja, aby sa stali výrazným prvokom zoskupení, ako je to v prípade úspešných 
zoskupení v niekoľkých európskych regiónoch.   

Významná zodpovednosť za plnenie cieľov programu by sa mala pripísať nielen 
schopnostiam výskumných pracovníkov z konvergenčných a najvzdialenejších regiónov, ale 
aj schopnosti zapojiť do výskumu a technického rozvoja všetky finančné mechanizmy 
eventuálne pôsobiace v každom regióne.

Je nevyhnutné lepšie využitie štrukturálnych fondov na podporu výskumu a technického 
rozvoja na regionálnej úrovni. Malo by sa jasne stanoviť, že štrukturálne a kohézne fondy sa 
použijú na investície do výskumných infraštruktúr a na odstránenie vopred vytvorenej 
priepasti medzi výskumom a inováciou. V tejto súvislosti by bolo vhodné financovať 
skúšobné a ukážkové projekty, ktoré pomôžu získať počiatočné financovanie, pričom by sa 
malo dbať na to, aby investície do výskumu a technického rozvoja a do inovácie  vzhľadom 
na dlhodobý rozvoj území boli aspoň porovnateľné s investíciami do pevných  infraštruktúr.   

Osobitný dôraz by sa mal klásť dokonca aj na organizovanie systému výroby, zberu a 
spracúvania biomasy na priamu výrobu vodíka. Táto technológia sa javí veľmi nádejná 
vzhľadom na to, že by mohla poskytnúť dokonca aj v krátkom čase vodík na 
konkurencieschopnej úrovni, pokiaľ ide o cenu a kvalitu.  

Veľká pozornosť by sa mala venovať vzťahu medzi vedou/technológiu 
a spoločnosťou/kultúrou. Tieto aspekty sa stretávajú najmä pri environmentálnej politike. 

Klimatické zmeny sú nesporne synonymom trvalo udržateľného rozvoja ako výrazu solidarity 
s budúcimi generáciami, ktorá sa čoraz viac považuje za hlavnú zásadu EÚ.     

Dôležitá úloha dobrých životných podmienok občanov sa prejavuje hodnotením 
a posudzovaním rizika, ktoré sa musia stať súčasťou občianskej kultúry, s cieľom zaviesť 
kvantitatívne nástroje pri prijímaní rozhodnutí a obmedziť vplyv emotívneho správania. 

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

V duchu otvorenej spolupráce by sa malo vyvíjať úsilie o strategické partnerstvá s ENPI 
(Nástroj Európskeho susedstva a partnerstva) a s tretími krajinami vo vybraných odvetviach 
vedy a o zapojenie ich najlepších vedcov do aktivít uskutočňovaných v Európe a v spolupráci 
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s Európou.
Tematické oblasti uvedené v dokumente siedmeho rámcového programu (Kapitola I. 
Spolupráca) majú byť chápané ako priority, ale nevylučujú iné aspekty, ktoré sa môžu 
vyskytnúť v medzinárodnej spolupráci (so susediacimi a tretími krajinami). 

Vedecký výskum v rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce má vysoký potenciál pre 
dosiahnutie vysokej úrovne s jednoznačným štrukturálnym efektom silnej kohézie.

Mimoriadny význam bude mať nástroj na financovanie rozdelenia rizika (Risk-Sharing 
Finance Facility) medzi Európsku investičnú banku a Európsky investičný fond a zapojenie 
národných a regionálnych bankových systémov.  Kaskádovitý multiplikačný efekt rozloženia 
rizika zabezpečí rizikový kapitál pre inovácie a zapojí miestny bankový systém do hodnotenia 
finančných rizík konkrétne v oblasti inovácie.

Na posilnenie európskej konkurencieschopnosti je potrebná podpora strategických 
partnerstiev medzi programom EUREKA a siedmym rámcovým programom v synergii so 
spoločnými technologickými iniciatívami, pričom sa zároveň podporia aktivity zamerané na 
vysoký rast MSP.  


