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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 pomáha 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 „Spolupráca”, ktorým sa realizuje 
siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického 
rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013) 
(KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Rade (KOM(2005)0440)1,

– so zreteľom na článok 166 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Parlamentom (C6-0381/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre rozpočet, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre kultúru a 
vzdelávanie a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (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 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
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 

(4) Tento osobitný program by mal 
dopĺňať činnosti vykonávané členskými 
štátmi, ako aj ďalšie akcie Spoločenstva, 
ktoré sú potrebné na celkové strategické 
úsilie v rámci realizácie lisabonských 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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cieľov, a to najmä v súvislosti s činnosťami 
vzťahujúcimi sa na štrukturálne fondy, 
poľnohospodárstvo, vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie, konkurencieschopnosť 
a inovácie, priemysel, zdravie, ochranu 
spotrebiteľa, zamestnanosť, energetiku, 
dopravu a životné prostredie.

cieľov. Akcie v rámci programu by preto 
mali byť čo najúčinnejšie, čo možno 
docieliť rozšírením komplementárnosti a 
súčinnosti s ostatnými programami a 
akciami Spoločenstva, najmä s činnosťami 
vzťahujúcimi sa na štrukturálne fondy, 
poľnohospodárstvo, vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie, konkurencieschopnosť 
a inovácie, priemysel, zdravie, ochranu 
spotrebiteľa, zamestnanosť, energetiku, 
dopravu, životné prostredie a informačnú 
spoločnosť.

Odôvodnenie

Činnosti financované v rámci osobitného programu by mali byť úzko spojené s činnosťami 
uskutočňovanými v rámci ostatných programov a akcií s cieľom zabezpečiť ich vzájomné 
dopĺňanie sa, ako aj koordináciu rôznych politík EÚ týkajúcich sa tejto oblasti.

Súčinnosť by mala byť taktiež cieľom akcií zameraných na informačnú spoločnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 4a (nové)

(4a) V rámci osobitného programu 
„Spolupráca“ treba venovať zvláštnu 
pozornosť multidisciplinárnosti a 
interdisciplinárnosti  v súlade s 
odporúčaniami Európskej poradnej rady 
pre výskum (EURAB 04.009 z apríla 
2004) a uznesenia Európskeho 
parlamentu z 10. marca 2005 o vede a 
technológii – usmernenia pre budúcu 
politiku Európskej únie na podprou 
výskumu1.
________________________
Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 259.

Odôvodnenie

Osobitný program nemôže opomenúť otázku, ktorá má pre oblasť vedy a techniky zásadný 
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význam, a preto by sa mali prijať špeciálne opatrenia s cieľom zabezpečiť väčšiu 
multidisciplinárnosť a interdisciplinárnosť programov a projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 4b (nové)

(4b) Tento osobitný program by sa mal 
zameriavať jednak na prenos vedomostí, 
výsledkov a technológií z oblasti verejného 
výskumu do podnikateľskej sféry, najmä 
do MSP, jednak na mechanizmy, ktoré 
majú zabezpečiť, aby sa informácia o 
potrebách podnikov účinným a 
koordinovaným spôsobom postúpila 
výskumným tímom. 

Odôvodnenie

Jedným z cieľov tohto programu je zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. So 
zreteľom na výsledky výskumu, ktorý sa podporuje v rámci programu a ktorý realizovali 
verejné orgány, je preto dôležité, aby ich podniky mohli využívať na zlepšenie svojich 
výrobkov, procesov, atď. Je potrebné zaviesť nové a zlepšiť existujúce mechanizmy a 
iniciatívy, aby podniky, najmä MSP, mali informácie o prenášaných znalostiach, kapacitách a 
technológiách, a mohli si ich osvojiť a využiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 5

(5) Inovácie a činnosti súvisiace s MSP 
podporované v rámci tohto rámcového
programu by mali dopĺňať inovácie 
a činnosti uskutočňované podľa 
rámcového programu pre 
konkurencieschopnosť a inováciu.

(5) Osobitný program „Spolupráca“ by sa 
mal zameriavať najmä na zabezepčenie 
primeranej účasti malých a stredných 
podnikov na všetkých akciách a 
projektoch programu. Je potrebné vyvíjať 
úsilie o dosiahnutie maximálnej 
súčinnosti a komplementárnosti medzi 
inováciami a činnosťami súvisiacimi
s MSP podporovanými v rámci tohto
osobitného programu a inováciami 
a činnosťami uskutočňovanými podľa 
rámcového programu pre 
konkurencieschopnosť a inováciu, ako aj 
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podľa ostatných programov a akcií 
Spoločenstva. 

Odôvodnenie

MSP sú základným pilierom európskeho priemyslu, ale ťažkosti, ktorým tieto podniky čelia v 
rámci svojich inovačných činností a najmä v oblasti vývoja a výskumu, sú dobre známe. V 
záujme povzbudenia MSP k účasti na programoch by sa preto mali prijať praktickejšie a 
cielenejšie opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 5a (nové)

(5a) Osobitný program „Spolupráca“ by 
mal náležite zohľadňovať dôležitú úlohu, 
ktorú zohrávajú regióny pri realizácii 
európskeho výskumného priestoru, ako 
uznala Komisia vo svojom oznámení o 
regionálnom rozmere európskeho 
výskumného priestoru (KOM(2001)0549).

Odôvodnenie

V oznámení Komisie KOM(2001)0549 sa uvádza, že regionálny výskum a inovačné politiky a 
iniciatívy by mohli poskytnúť nevyhnutné prostriedky na vznik aglomeračných ekonomík a 
úspešných priemyselných zoskupení. Keďže kľúčovou informáciou vyplývajúcou z oznámenia 
je, že pri odvolávaní sa na príslušné politiky Spoločenstva týkajúce sa výskumu je nevyhnutné 
usilovať sa o prepojenie regiónov do systému skutočného európskeho výskumného priestoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 7

(7) Tento osobitný program by mal prispieť 
ku grantu EIB na vytvorenie „nástroja na 
rozdelenia rizika” s cieľom zlepšiť prístup 
k pôžičkám EIB.

(7) Tento osobitný program by mal prispieť 
ku grantu EIB na vytvorenie „nástroja na 
rozdelenia rizika” s cieľom zlepšiť prístup 
k pôžičkám EIB. Taktiež by mal osobitný 
program poskytnúť rovnakú sumu 
finančnej podpory s cieľom pokryť riziká 
vyplývajúce z účasti MSP na projektoch, 
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pričom ich ušetrí toho, aby museli 
poskytnúť bankové záruky.

Odôvodnenie

Vzhľadom na svoj osobitný charakter a štruktúru predstavujú MSP taký druh podnikov, ktoré 
si vyžadujú najmä jednoduchšie postupy na získanie prístupu k prostriedkom EIB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 8a (nové)

(8a) Medzinárodná spolupráca by sa mala 
zameriavať na dve priority, a to na:
spoluprácu s vyspelými krajinami 
týkajúcu sa konkrétnych oblastí 
obojstranného záujmu, pričom prioritné 
by mali byť otázky úzko súvisiace s 
oblasťami tohto programu; a spoluprácu 
s rozvojovými krajinami, napr. krajinami 
Latinskej Ameriky, týkajúcu sa projektov, 
ktorých cieľom je okrem iného 
podporovať zvýšenie hospodárskeho a 
sociálneho blahobytu a chrániť životné 
prostredie a prírodné zdroje.

Odôvodnenie

Spolupráca s tretími krajinami by sa mala zameriavať na dve samostatné, ale dopĺňajúce sa 
priority, a to na: spoluprácu s rozvinutými krajinami (napr. s USA, Kanadou a Japonskom), 
ktorá má zásadný význam pri udržaní si popredného postavenia v rôznych odboroch a 
oblastiach vysokej úrovne; a na spoluprácu, ktorej cieľom je podporovať hospodársky a 
sociálny rozvoj rozvojových oblastí s osobitným odvolaním sa na tie oblasti, v súvislosti s 
ktorými možno hovoriť o dlhodobých historických vzťahoch a kultúrnej a spoločenskej 
blízkosti s krajinami EÚ, ako v prípade Latinskej Ameriky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 8b (nové)

(8b) Keďže činnosti vykonávané v rámci 
medzivládnych štruktúr, akou je napr. 
Eureka, môžu slúžiť ako užitočný príklad 
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výraznejšej účasti podnikov na osobitnom 
programe „Spolupráca“ a keďže 
zoskupenia Eureky priaznivo prispievajú 
k rastu konkrétnych strategických oblastí 
výskumu, je potrebné zabezpečiť väčšiu 
komplementárnosť a súčinnosť medzi 
Eurekou a týmto osobitným programom.

Odôvodnenie

Činnosti v oblasti vývoja a výskumu a inovačné činnosti uskutočňované medzivládnymi 
štruktúrami, ktoré nevyhnutne nepatria do oblasti pôsobnosti Spoločenstva, akou je napríklad 
Eureka, by sa mali koordinovať s činnosťami, ktoré sa uskutočňujú podľa rámcového 
programu s cieľom zabezpečiť lepšie obojstranné využívanie skúseností a zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 9a (nové)

(9a) Tento osobitný program by mal 
náležite zohľadňovať úlohu univerzít ako 
hlavných inštitúcií na uskutočňovanie 
vedeckého a technického výskumu na 
vysokej úrovni a vytváranie európskeho 
výskumného priestoru, ako sa uvádza v 
oznámení Komisie o úlohe univerzít v 
Európe vzdelania (KOM(2003)0058).

Odôvodnenie

Vo vyššie uvedenom oznámení sa uvádza, že Európska únia potrebuje zdravý a prekvitajúci 
univerzitný sektor a že európske univerzity musia byť na vynikajúcej úrovni, aby sa 
optimalizovali procesy na posilnenie vedomostnej spoločnosti. Dokument taktiež upozorňuje 
na to, že je potrebné podporiť úlohu, ktorú univerzity zohrávajú v tejto oblasti s cieľom zvýšiť 
ich konkurencieschopnosť voči konkurujúcim univerzitám v najvyspelejších krajinách mimo 
EÚ. Je preto žiaduce zdôrazniť úlohu európskych univerzít v osobitnom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 9c (nové)

(9c) Osobitný program „Spolupráca“ by 
mal posilniť súdržnosť medzi členskými 
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štátmi EÚ a regiónmi v oblasti vedy a 
techniky a tým napomôcť zníženie 
priepastného technologického rozdielu 
medzi rôznymi oblasťami.

Odôvodnenie

Politiky na zabezpečenie súdržnosti medzi geografickými oblasťami, ktoré majú pre EÚ 
zásadný význam, by mali zasahovať do všetkých ostatných európskych politík vrátane tých, 
ktoré sa vzťahujú na oblasť vedy a techniky a inovácie. Osobitný program by mal preto 
pomôcť pri znížení technologickej priepasti medzi členskými štátmi EÚ a regiónmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 10

(10) Siedmy rámcový program by mal
prispieť k podpore trvalo udržateľného 
rozvoja.

(10) Osobitný program „Spolupráca“ a 
celý rámcový program by mali prispieť k 
podpore trvalo udržateľného rozvoja.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto 
odôvodnenia s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky hľadiská, na ktoré sa vzťahuje osobitný 
program a siedmy rámcový program, posudzovali v kontexte trvalo udržateľného rozvoja, ako 
ustanovuje lisabonská stratégia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 10a (nové)

(10a) Osobitný program „Spolupráca“ by 
mal prispievať k šíreniu vedy a techniky s 
cieľom priblížiť túto oblasť spoločnosti.

Odôvodnenie

Veda a technika sú dôležitou súčasťou kultúry 21. storočia, a preto by činnosti uskutočňované 
v rámci programu mali posilňovať vedomie spoločnosti o vede. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 10b (nové)

(10b) Dohoda, ktorú dosiahli Európsky 
parlament a Rada so zreteľom na 
finančný výhľad na roky 2007 – 2013 
neposkytuje finančné prostriedky 
potrebné na splnenie cieľov osobitného 
programu „Spolupráca“. V priebehu 
revízie finančného výhľadu, ktorá sa má 
uskutočniť v roku 2009, by sa mal preto 
predložiť nový návrh v súlade s 
ambíciami Únie.

Odôvodnenie

Na zasadnutí Európskej rady v decembri 2005 a následne v dohode medzi Radou a 
Európskym parlamentom o finančnom výhľade na roky 2007 – 2013 sa prostriedky na siedmy 
rámcový program v porovnaní s pôvodným návrhom znížili o takmer 30 %. Primerane tomu 
sa preto znížia prostriedky vyčlenené na osobitný program.

Dohoda medzi Radou a Parlamentom však ustanovuje revíziu rozpočtu Spoločenstva v roku 
2009. Komisia a Rada by mali dosiahnuť dohodu s Parlamentom o výraznom zvýšení 
prostriedkov v tom období.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 11

(11) Je potrebné čo najúčinnejšie a z 
hľadiska používateľa čo najprijateľnejšie 
zabezpečiť zdravé finančné riadenie 
rámcového programu a jeho realizáciu, ako 
aj jednoduchosť prístupu pre všetkých 
používateľov v súlade s nariadením Rady 
(ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 
2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Európskych spoločenstiev a s nariadením 
Komisie (ES, EURATOM) č. 2342/2002 z 
23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá na vykonávanie 

(11) Komisia by sa mala zaviazať k tomu, 
že zabezpečí zdravé finančné riadenie 
rámcového programu a osobitného 
programu „Spolupráca“ a ich realizáciu 
čo najjednoduchšie a najúčinnejšie, ako aj 
transparentnosť, zrozumiteľnosť a
jednoduchosť prístupu pre všetkých 
používateľov v súlade s nariadením Rady 
(ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 
2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Európskych spoločenstiev, a s nariadením 
Komisie (ES, EURATOM) č. 2342/2002 z 
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nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 
1605/2002 o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Európskych spoločenstiev, ako aj v súlade s 
jeho budúcimi zmenami a doplneniami.

23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá na vykonávanie 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako 
aj v súlade s jeho budúcimi zmenami a 
doplneniami.

Odôvodnenie

Táto zásada si vyžaduje objasnenie v odôvodneniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 3 prvý odsek a (nový)

1a. Vyššie uvedené hodnoty sa upravia po 
revízii finančného výhľadu, ktorá sa má 
vykonať v roku 2009.

Odôvodnenie

Na zasadnutí Európskej rady v decembri 2005 a následne v dohode medzi Radou a 
Európskym parlamentom o finančnom výhľade na roky 2007 – 2013 sa prostriedky na siedmy 
rámcový program v porovnaní s pôvodným návrhom znížili o takmer 30 %. Primerane tomu 
sa preto znížia prostriedky vyčlenené na osobitný program.

Dohoda medzi Radou a Parlamentom však ustanovuje revíziu rozpočtu Spoločenstva v roku 
2009. Komisia a Rada by mali dosiahnuť dohodu s Parlamentom o výraznom zvýšení 
prostriedkov v tom období.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 6 druhý odsek

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, pričom 
umožňuje koordináciu takýchto činností s 
činnosťami pracovného programu a 
podporuje ich vzájomné zdokonaľovanie.
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V prípade potreby sa tento program 
aktualizuje.

Odôvodnenie

V záujme zlepšenia organizácie akcií Spoločenstva v oblasti vývoja a výskumu a optimalizácie 
ich vplyvu musia podporované činnosti napomôcť uľahčenie koordinácie národného úsilia a 
posilniť ich vplyv na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 6 tretí odsek

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

3. V pracovnom programe sa špecifikujú 
kritériá, podľa ktorých sa hodnotia návrhy 
na nepriame akcie patriace do príslušných 
systémov financovania a vyberajú projekty.
Kritériami sú vysoká vedecká a technická
úroveň, dosah na hospodársky a 
spoločenský vývoj, kvalita a účinnosť
realizácie vrátane účinného využívania 
zdrojov. V tomto rámci možno ďalej 
špecifikovať alebo dopĺňať do pracovného 
programu dodatočné požiadavky, váhy a 
prahy.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť kritériá výberu projektu, najmä kritériá vysokej vedeckej a technickej 
úrovne, dosah na hospodársky a spoločenský rozvoj a účinnosť realizácie, najmä účinné 
využívanie prostriedkov, s cieľom zabezpečiť lepšiu návratnosť investícií, pričom sú 
uprednostnené tímy, ktoré pri rovnakej podpore zmobilizujú najväčšie množstvo prostriedkov.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 7 druhý odsek bod (a)

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

(a) pracovného programu uvedeného v 
článku 6 ods. 1 vrátane nástrojov, ktoré sa 
budú používať v súlade s prioritami, 
akýchkoľvek neskorších úprav týkajúcich 
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sa ich použití, obsahu výziev a kritérií 
výberu a hodnotenia, ktoré sa budú 
uplatňovať.

Odôvodnenie

Vyššie uvedené objasnenia sú potrebné na zabezpečenie lepšej realizácie ustanovení článku 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 8a (nový)

Článok 8a
1. Komisia pravidelne predloží 
Európskemu parlamentu správu o 
všeobecnom stave vykonávania 
osobitného programu a uvedie v ňom 
všetky informácie potrebné na jeho riadne 
monitorovanie.
2. Európsky parlament zaujme stanovisko 
k:
(a) pracovnému programu uvedenom v 
článku 6 ods. 1;
(b) akejkoľvek úprave indikatívneho 
rozpisu sumy uvedenej v prílohe II.

Odôvodnenie

Keďže zmluva ustanovuje konzultáciu s Parlamentom vo veci prijatia osobitného programu, 
je len logické, ak sa s ním bude konzultovať i pracovný porgram a akákoľvek úprava 
indikatívneho rozpisu sumy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Príloha I piaty odsek a (nový)

Osobitná pozornosť sa venuje posilneniu 
kohézie medzi členskými štátmi EÚ a 
regiónmi v oblasti vedy a techniky s 
dôrazom na opatrenia na zníženie 
technologických rozdielov medzi rôznymi 
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sektormi tým, že sa zvýšia technologické 
kapacity podnikov na všetkých úrovniach.
Na tento cieľ sa skoordinujú činnosti 
rámcového programu s hlavnými črtami 
akcií ostatných politík Komisie, najmä 
regionálnej politiky, politiky 
konkurencieschopnosti a inovačnej 
politiky.

Odôvodnenie

Politiky na zabezpečenie kohézie medzi geografickými oblasťami, ktoré majú pre EÚ zásadný 
význam, by mali poskytovať informácie pre všetky ostatné európske politiky Technologické 
rozdiely – technologická priepasť – medzi členskými štátmi EÚ a regiónmi sú vo všeobecnosti 
výraznejšie ako hospodárske rozdiely alebo rozdiely v kvalite života. Pre program 
Spoločenstva je nevyhnutné, aby podporoval znižovanie rozdielov v oblasti technologických 
kapacít podnikov v členských štátoch EÚ a regiónoch, ako aj s ohľadom na spoločnú akciu, 
ktorá sa má prijať na tento cieľ v rámci programu a regionálnej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Príloha I nadpis Interdisciplinárny výskum týkajúci sa viacerých tém vrátane spoločných 

výziev - prvý odsek - úvod

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

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

Odôvodnenie

Sektor cestovného ruchu a s ním súvisiace technológie sú najlepším príkladom potreby 
spoločného prístupu v oblasti výskumu. Okrem vplyvu na samotný cestovný ruch treba 
zohľadňovať i ďalšie faktory, akými sú trvalá udržateľnosť pobrežia, dosah hydraulických 
zariadení, interakcia medzi čistiarňami odpadových vôd a vidieckym a mestským prostredím, 
atď.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Príloha I nadpis Interdisciplinárny výskum týkajúci sa viacerých tém vrátane spoločných

výziev - prvý odsek - úvod

Pracovný program ustanoví osobitné 
opatrenia na podporu 
interdisciplinárnosti medzi rôznymi 
tematickými prioritami a v ich rámci, a to 
najmä prostredníctvom osobitných výziev.

Odôvodnenie

Pracovný program by mal konkretizovať mechanizmy a nástroje, ktoré sa majú využiť na 
podporu interdisciplinárnosti, vrátane osobitných výziev v rámci každej tematickej priority a 
spoločných výziev medzi témami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Príloha I nadpis Interdisciplinárny výskum týkajúci sa viacerých tém vrátane spoločných 

výziev - druhý odsek

Za koordináciu medzi témami v tomto 
osobitnom programe a akciami v rámci 
iných osobitných programov siedmeho 
rámcového programu, ako napr. v oblasti 
výskumu infraštruktúr v osobitnom 
programe „Kapacity“, zodpovedá Európska 
komisia.

Za koordináciu medzi témami v tomto 
osobitnom programe a akciami v rámci 
iných osobitných programov siedmeho 
rámcového programu, ako napr. v oblasti 
výskumných infraštruktúr v osobitnom 
programe „Kapacity“, zodpovedá Európska 
komisia. Pracovný program konkretizuje 
činnosti, ktoré majú podliehať osobitnej 
koordinácii s činnosťami v rámci iných 
osobitných programov, a ustanoví 
mechanizmy potrebné v záujme účinnosti 
takejto koordinácie.

Odôvodnenie

Osobitnú pozornosť treba venovať koordinácii výskumných činností osobitného programu s 
činnosťami v rámci iných osobitných programov, ktoré uľahčia ich realizáciu, šírenie a 
využívanie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Príloha I nadpis Prispôsobenie sa novým potrebám a príležitostiam - prvý odsek

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

Aby boli témy pre priemysel podstatné aj v 
budúcnosti, vychádza sa okrem iného z 
práce rôznych „európskych 
technologických platforiem“. Tým tento 
osobitný program prispeje k realizácii 
strategických výskumných plánov, ktoré 
vytvorili a vyvinuli európske technologické 
platformy, ak tieto plány skutočne 
predstavujú pre Európu významný prínos.
Pri realizácii rámcového programu je 
vzhľadom na novosťtejto iniciatívy 
nevyhnutné vyvinúť nové mechanizmy na 
koordináciu návrhov strategickej 
výskumnej agendy týkajúcich sa 
tematických priorít a všeobecných otázok 
s cieľom uľahčiť možnú koordináciu a 
harmonizáciu ich realizácie So zreteľom 
na existenciu približne 30 
technologických platforiem je potrebné 
uplatňovať jednotné kritériá a 
optimalizovať ich akcie, a to najmä 
vzhľadom na skutočnosť, že odrážajú 
postoje a záväzky priemyselného sektora.
Podrobnejšie začlenenie ich technického 
obsahu sa následne premietne do 
formulácie podrobného pracovného 
programu pre konkrétne výzvy na 
predkladanie návrhov.

Odôvodnenie

Technologické platformy predstavujú najnovší vývojový trend, ktorý sa zameriava na 
posilnenie konkurencieschopnosti akcií siedmeho rámcového programu a zapojenie 
priemyselného sektora do zvýšenia súkromných investícií v oblasti vývoja a výskumu. Keďže 
ide o nové mechanizmy na konzultáciu s priemyselným sektorom, je potrebné zabezpečiť 
dôslednosť a ovládateľnosť návrhov na realizáciu strategickej výskumnej agendy  v spojení s 
tematickými prioritami a všeobecnými otázkami. Osobitnú pozornosť treba venovať možnej 
súčinnosti medzi nimi s cieľom predchádzať duplikácii prostriedkov a zabezpečiť vyššiu mieru 
interdisciplinárnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Príloha I nadpis Prispôsobenie sa novým potrebám a príležitostiam - tretí odsek

Okrem definovaných činností sa budú v 
rámci každej témy otvoreným a 
flexibilným spôsobom realizovať osobitné 
akcie na s cieľom reagovať na „nové 
potreby“ a „nepredvídateľné politické 
požiadavky“. Realizácia týchto akcií 
zabezpečí jednoduchý, koherentný a 
koordinovaný prístup v rámci celého 
osobitného programu a financovania 
interdisciplinárneho výskumu týkajúceho 
sa viacerých tém alebo presahujúceho 
témy.

Okrem definovaných činností a nad rámec 
priritných tém sa budú v rámci každej 
témy otvoreným a flexibilným spôsobom 
realizovať osobitné akcie s cieľom 
reagovať na „nové potreby“ a 
„nepredvídateľné politické požiadavky“.
Realizácia týchto akcií zabezpečí 
jednoduchý, koherentný a koordinovaný 
prístup v rámci celého osobitného 
programu a financovania 
interdisciplinárneho výskumu týkajúceho 
sa viacerých tém alebo presahujúceho 
témy.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné prijať rozhodnutie s cieľom poskytnúť vedeckú podporu politikám, ktoré 
presahujú rámec prioritných tém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha I nadpis Prispôsobenie sa novým potrebám a príležitostiam - bod 2

• Nepredvídateľné politické požiadavky: s 
cieľom flexibilne reagovať na nové 
politické potreby, ktoré vzniknú počas 
rámcového programu, napr. 
nepredvídateľný vývoj alebo udalosti, 
ktoré si vyžadujú rýchle riešenie, ako napr. 
nové epidémie, nové obavy súvisiace s 
bezpečnosťou potravín, reakcie na prírodné 
katastrofy alebo akcie solidarity. Tie sa 
budú realizovať v úzkom vzťahu s 
príslušnými politikami Európskej únie. V 
prípade naliehavých výskumných potrieb 
je možné ročný pracovný program zmeniť.

• Nepredvídateľné politické požiadavky: s 
cieľom flexibilne reagovať na nové 
politické potreby stanovené v spolupráci s 
členskými štátmi, ktoré vzniknú počas 
rámcového programu, napr. 
nepredvídateľný vývoj alebo udalosti, 
ktoré si vyžadujú rýchle riešenie, ako napr. 
nové epidémie, nové obavy súvisiace s 
bezpečnosťou potravín, reakcie na prírodné 
katastrofy alebo akcie solidarity. Tie sa 
budú realizovať v úzkom vzťahu s 
príslušnými politikami Európskej únie. V 
prípade naliehavých výskumných potrieb 
je možné ročný pracovný program zmeniť.



PR\613357SK.doc PE 368.072v03-0020/136 PR\613357SK.doc

SK

Odôvodnenie

Je potrebné zapojiť členské štáty do rozhodovania o nových nepredvídateľných politických 
požiadavkách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha I nadpis Šírenie a odovzdávanie vedomostí a výraznejšia angažovanosť- prvý odsek -

úvod

S cieľom posilniť rozptýlenie a využívanie 
výstupov výskumu v EÚ sa vo všetkých 
tematických oblastiach  bude podporovať 
šírenie vedomostí a výsledkov, okrem 
iného aj tvorcom politík a aj 
prostredníctvom financovania sieťovo 
prepojených iniciatív, seminárov a iných 
podujatí, pomoci externých odborníkov, 
ako aj elektronických informačných 
služieb. Uvedené ciele sa budú v každej 
tematickej oblasti realizovať:

S cieľom posilniť šírenie, využívanie a 
dosah výsledkov výskumu v EÚ sa vo 
všetkých tematických oblastiach  bude 
podporovať šírenie a prenos vedomostí a
využívanie výsledkov, okrem iného aj 
šírenie tvorcom politík, ako aj 
prostredníctvom financovania sieťovo 
prepojených iniciatív, seminárov a iných 
podujatí, pomoci externých odborníkov, 
ako aj elektronických informačných a 
poradenských služieb. V každej tematickej 
oblasti sa budú realizovať tieto ciele:

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť efektívne využitie výskumu je potrebné začleniť budúce využitie výsledkov 
výskumných činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha I nadpis Šírenie a odovzdávanie vedomostí a výraznejšia angažovanosť- prvý odsek -

druhá zarážka

– ponukou cielenej pomoci projektom a 
konzorciám, aby tak získali prístup k 
potrebným zručnostiam s cieľom 
optimalizovať využitie výsledkov;

– ponukou cielenej pomoci projektom a 
konzorciám, aby tak získali prístup k 
potrebným zručnostiam a zdrojom, 
osobitne finančným zdrojom, s cieľom 
optimalizovať využitie výsledkov;
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Odôvodnenie

Je potrebné usilovať sa o odstránenie prekážok, na ktoré výskumní pracovníci narazia v 
snahe získať prístup k prostriedkom potrebným na komerčné využitie ich výsledkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha I nadpis Šírenie a odovzdávanie vedomostí a výraznejšia angažovanosť- druhý odsek

V rámci celého rámcového programu sa 
zabezpečí koordinácia šírenia a 
odovzdávania vedomostí. Prostredníctvom
programu pre konkurencieschopnosť a 
inováciu sa budú realizovať 
komplementárne akcie na podporu 
inovácie. Budú sa využívať potenciálne 
synergické efekty medzi vzdelávaním a 
výskumom a určia sa osvedčené postupy, 
najmä na podporu kariéry vo výskume.

V rámci celého rámcového programu sa 
zabezpečí koordinácia šírenia, podpora
odovzdávania vedomostí a využívanie
prostredníctvom realizácie a neustáleho 
sledovania integrovanej stratégie, ktorá je 
v súčinnosti s komplementárnymi akciami 
na podporu inovácie v rámci programu pre 
konkurencieschopnosť. Budú sa využívať 
potenciálne synergické efekty medzi 
vzdelávaním a výskumom a určia sa 
osvedčené postupy, najmä na podporu 
kariéry a mobility vo výskume.

Štrukturálne fondy, ktoré sú základným 
nástrojom regionálneho rozvoja, sa budú 
využívať na podporu koordinácie akcií 
uskutočnených v rámci tohto osobitného 
programu. Na tento cieľ Komisia 
uskutoční revíziu vykonávacích pravidiel 
pre oba programy s cieľom odstrániť 
prekážky primeranej spolupráce a 
komplementárnosti medzi základnými 
zásadami, ktoré sú oporou každej činnosti. 
Výzvy na akcie v rámci programu 
„Spolupráca“ budú zahŕňať 
zodpovedajúce dodatky umožňujúce 
konvergenciu zdrojov. Pravidlá o účasti 
ustanovia takúto koordinácie oboch 
programov.

Odôvodnenie

Štrukturálnymi fondami na financovanie činností v oblasti vývoja a výskumu sa posilňujú 
štruktúry vývoja a výskumu na základe územného rozdeľovania zdrojov a základných 
konvergenčných kritérií. Financovanie rámcového programu sa zameriava najmä na oblasť 
výskumu, na základe vysokej úrovne a konkurencieschopnosti a spolupráce medzi krajinami.
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Samostatné a nekoordinované uplatňovanie obidvoch kritérií viedlo k závažnému nesúladu 
štruktúr a činností.

Program „Spolupráca“ by sa mal preto koordinovať s opatreniami uskutočňovanými v rámci 
štrukturálnych fondov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha I nadpis Účasť MSP

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

Dôjde k zjednodušeniu optimálnej účasti 
malých a stredných podnikov (MSP) vo 
všetkých tematických oblastiach, a to 
najmä zlepšením finančných a správnych 
postupov, zvýšením flexibility pri výbere 
vhodného finančného programu a 
konkrétnymi podnetmi na účasť. Pri 
príprave obsahu tematických oblastí 
osobitného programu sa náležite zohľadnia 
výskumné potreby a potenciál MSP 
vrátane podnikov s menej vyspelou 
technológiou. V pracovnom programe a v 
integrovanej stratégii na podporu 
zapojenia MSP sa určia jednak praktické 
kroky na dosiahnutie tohto cieľa vrátane 
zverejnenia výziev prispôsobených 
osobitným potrebám MSP, jednak oblasti, 
ktoré sú pre MSP obzvlášť zaujímavé.
Osobitné akcie na podporu výskumu v 
prospech MSP alebo ich združení sú 
súčasťou osobitného programu „Kapacity“ 
na podporu účasti MSP v celom rámcovom 
programe. Takéto akcie doplnia akcie 
ustanovené v rámci programu pre 
konkurencieschopnosť a inováciu a budú s 
nimi skoordinované.

Odôvodnenie

V záujme primeraného využitia inovačných možností MSP v každej tematickej a sektorovej 
oblasti je potrebné formulovať, realizovať a pravidelne hodnotiť konkrétnu stratégiu.
Obzvlášť treba v príslušných prípadoch zverejniť výzvy prispôsobené ich konkrétnym 
potrebám vrátane výziev MSP pôsobiacich v sektoroch s menej vyspelou technológiou.
Technologická modernizácia takýchto sektorov má kľúčový význam pri podpore rastu a 
zamestnanosti v EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha I nadpis Účasť MSP odseky 1a, 1b, 1c (nové)

Celkovo je okrem konkrétnych akcií pre 
MSP v osobitnom programe „Kapacity“ 
cieľom prideliť najmenej 20 % celkového 
rozpočtu na všetky témy v rámci 
programu „Spolupráca“ pre MSP.
Zapojenie MSP sa bude podporovať 
zoskupovaním projektov prioritných tém a 
technologických platforiem.
Vyvíja sa úsilie o čo najväčšie vyčlenenie 
prostriedkov zo všetkých finančných 
zdrojov Spoločenstva vrátane EIB a EIF 
na projekty s účasťou MSP.
Tento osobitný program ustanovuje 
finančnú podporu rizík vyplývajúcich z 
účasti MSP na projektoch tak, aby tieto 
podniky nemuseli poskytnúť bankovú 
záruku. 

Odôvodnenie

Zapojenie MSP sa musí povzbudzovať vytváraním zoskupení. Na to, aby boli takéto opatrenia 
účinné, je potrebný minimálny garantovaný rozpočet spolu so záväzkom riadneho riadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha I nadpis Etické aspekty prvý odsek

Počas realizácie tohto osobitného 
programu a pri výskumných činnostiach, 
ktoré z neho vychádzajú, sa musia 
dodržiavať základné etické zásady. Medzi 
ne patria okrem iného zásady, ktoré sú 
súčasťou Charty základných práv EÚ a ku 
ktorým patria: ochrana ľudskej dôstojnosti 
a ľudského života, ochrana osobných 
údajov a súkromia, ako aj zvierat a 
životného prostredia v súlade s právom 
Spoločenstva a posledným znením 
dôležitých medzinárodných dohovorov, 

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

a posledným znením dôležitých 
medzinárodných dohovorov, usmernení a 
pravidiel, ku ktorým patrí napr. Helsinská 
deklarácia, Dohovor Rady Európy o 
ľudských právach a biomedicíne podpísaný 
4. apríla 1997 v Oviede a jeho dodatkové 
protokoly, Dohovor OSN o právach 
dieťaťa, Všeobecná deklarácia o ľudskom 
genóme a ľudských právach, ktorú prijalo 
UNESCO, Dohovor OSN o biologických a 
toxických zbraniach (BTWC), 
Medzinárodná zmluva o rastlinných 
genetických zdrojoch pre výživu a 
poľnohospodárstvo a príslušné rezolúcie 
Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO).

Odôvodnenie

Jednotlivé prípady vedeckého podvodu môžu oslabiť dôveryhodnosť vedeckých pracovníkov a 
ich práce a dôveru v nich.

Tento osobitný program musí ustanovovať opatrenia na predchádzanie nezrovnalostiam a 
teda napomáhať odstránenie akýchkoľvek pochybností o vhodnosti vedeckých činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha I nadpis Spoločný výskum prvý odsek a (nový)

V záujme posilnenia vedecko-technického 
základu EÚ musia univerzity zohrávať 
kľúčovú úlohu ako základné inštitúcie na 
vykonávanie výskumu na vysokej úrovni a 
pri vytváraní európskeho výskumného 
priestoru. 

Odôvodnenie

Vo svojom oznámení o úlohe univerzít v Európe vzdelania (KOM(2003)0058) Komisia 
uznáva, že pre Európu sú potrebné univerzity na vysokej úrovni s cieľom optimalizovať 
procesy, ktoré podporujú znalosti spoločnosti. Dokument taktiež upozorňuje na to, že je 
potrebné podporiť úlohu, ktorú univerzity zohrávajú v tejto oblasti s cieľom zvýšiť ich 
konkurencieschopnosť voči konkurujúcim univerzitám v najvyspelejších krajinách mimo EÚ.
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Je preto žiaduce zdôrazniť úlohu európskych univerzít v osobitnom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha I nadpis Spoločné technologické iniciatívy

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

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

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

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

– pridaná hodnota intervencie na európskej 
úrovni,

– prínos intervencie na európskej úrovni 
pre stanovený cieľ,

– dôkaz o verejno-súkromnom 
partnerstve,

– stupeň a jasnosť vymedzenia 
stanoveného cieľa,

– stupeň a jasnosť vymedzenia 
stanoveného cieľa,

– výška viazaných finančných prostriedkov – výška viazaných finančných prostriedkov 
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z oblasti priemyslu, z oblasti priemyslu,

– rozsah vplyvu na konkurencieschopnosť 
a rast v oblasti priemyslu,

– rozsah vplyvu na konkurencieschopnosť 
a rast v oblasti priemyslu,

– dôležitosť príspevku na širšie 
politické ciele,

– dôležitosť príspevku na širšie politické 
ciele,

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

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

– nemožnosť dosiahnuť stanovený cieľ 
pomocou existujúcich nástrojov.

– nemožnosť dosiahnuť stanovený cieľ 
pomocou existujúcich nástrojov.

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
celkovej koherencii a koordinácii medzi 
spoločnými technologickými iniciatívami a 
vnútroštátnymi programami a projektmi v 
rovnakých oblastiach. Rovnako sa bude 
podporovať účasť MSP, ak to bude 
vhodné.

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
celkovej koherencii a koordinácii medzi 
spoločnými technologickými iniciatívami a 
vnútroštátnymi programami a projektmi v 
rovnakých oblastiach. Rovnako sa bude 
podporovať účasť MSP, ak to bude 
vhodné, a to podporovaním zníženia 
minimálneho kapitálového vkladu 
potrebného na účasť v spoločných 
podnikoch zodpovedných za riadenie 
spoločných technologických iniciatív.

Prvá skupina spoločných technologických 
iniciatív je určená v prílohe III a bude 
predmetom samostatných rozhodnutí (napr. 
na základe článku 171 Zmluvy). Na 
základe uvedených kritérií môžu byť počas 
realizácie siedmeho rámcového programu 
určené ďalšie spoločné technologické 
iniciatívy.

Prvá skupina spoločných technologických 
iniciatív je určená v prílohe III a bude 
predmetom samostatných rozhodnutí (napr. 
na základe článku 171 Zmluvy).

Na základe uvedených kritérií môžu byť 
počas realizácie siedmeho rámcového 
programu určené ďalšie spoločné 
technologické iniciatívy. Priority na 
rozhodovanie o ich realizácii sa ustanovia 
na základe konsolidovaných aspektov 
riadenia. Vzhľadom na to, že spoločné 
technologické iniciatívy sú novým 
technickým a finančným nástrojom 
riadenia a novým prostriedkom účasti na 
osobitnom programe „Spolupráca“, 
Komisia musí vypracovať riadiace 
mechanizmy, ktoré zabezpečia splnenie 
kritérií a transparentnosť priorít, a bude o 
tom Európskemu parlamentu predkladať 
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pravidelné správy.

Odôvodnenie

Spoločné technologické iniciatívy sú novým nástrojom v rámci siedmeho rámcového 
programu, majú sa realizovať na základe článku 171 a vyžadujú si založenie spoločných 
podnikov. So zreteľom na stanovenie priorít je preto veľmi dôležité zabezpečiť verejný i 
súkromný podiel na kapitáli spoločných podnikov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha I nadpis Koordinácia výskumných programov mimo Spoločenstva

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

Akcia prijatá v tejto oblasti bude využívať 
dva hlavné nástroje: program ERA-NET a 
účasť Spoločenstva v spoločne 
realizovaných vnútroštátnych výskumných 
programoch (článok 169 Zmluvy). Akcia 
sa tiež bude používať na rozšírenie 
komplementárnosti a súčinnosti medzi 
rámcovým programom a činnosťami 
vykonávanými v rámci medzištátnych 
štruktúr, napr. EUREKA, EIROforum a 
COST za predpokladu, že podporujú 
rozsiahle ciele rámcového programu a sú 
jasne zahrnuté v jeho tematických 
prioritách. Poskytne sa finančná podpora 
na správu a koordináciu činností programu 
COST tak, aby COST mohol aj naďalej 
prispievať ku koordinácii a výmene medzi 
výskumnými skupinami financovanými v 
rámci vnútroštátnych programov v súlade s 
cieľmi rámcového programu a v záujme 
širšej účasti ostatných organizácií na 
úrovni Spoločenstva.

Ak akcie patria do jednej z tém, budú sa 
podporovať ako neoddeliteľná súčasť 
činností v rámci tejto témy. Akcie 
horizontálnej povahy sa budú podporovať 
spoločne v rámci príslušných tém.

Ak akcie patria do jednej z tém, budú sa 
podporovať ako neoddeliteľná súčasť 
činností v rámci tejto témy. Akcie 
horizontálnej povahy sa budú podporovať 
spoločne v rámci príslušných tém.

Ak akcie patria do iného osobitného 
programu na realizáciu siedmeho 
rámcového programu, budú sa podporovať 
v rámci tohto osobitného programu.

Ak akcie patria do iného osobitného 
programu na realizáciu siedmeho 
rámcového programu, budú sa podporovať 
v rámci tohto osobitného programu.
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Program ERA-NET bude slúžiť na 
rozvíjanie a zintenzívňovanie koordinácie 
vnútroštátnych a regionálnych výskumných 
činností týmto spôsobom:

Program ERA-NET bude slúžiť na 
rozvíjanie a zintenzívňovanie koordinácie 
vnútroštátnych a regionálnych výskumných 
činností týmto spôsobom:

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

– poskytne rámec, ktorý umožní osobám 
zodpovedným za realizáciu programov 
verejného a (alebo) súkomného výskumu 
zintenzívniť koordináciu svojich činností 
vrátane činností na podporu vytvárania 
technologických platforiem a iných 
veľkých verejno-súkromných združení s 
cieľom zabezpečiť konvergenciu s 
rámcovým programom. To bude zahŕňať 
podporu nových projektov ERA-NET, ako 
aj rozšírenie a prehĺbenie rozsahu 
existujúcich projektov ERA-NET, a to 
napr. prostredníctvom rozšírenia 
partnerstva, ako aj vzájomnej otvorenosti 
programov;

– poskytne dodatočnú finančnú podporu 
EÚ účastníkom, ktorí vytvárajú spoločný 
fond na účely spoločných výziev na 
predkladanie návrhov medzi príslušnými 
vnútroštátnymi a regionálnymi programami 
(„ERA-NET PLUS“).

– poskytne finančnú podporu EÚ 
účastníkom, ktorí vytvárajú spoločný fond 
na účely spoločných výziev na 
predkladanie návrhov medzi príslušnými 
vnútroštátnymi a regionálnymi programami 
alebo pokračujú v koordinácii rozsiahlych 
činností s mobilizačným účinkom („ERA-
NET PLUS“).

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

Účasť Spoločenstva na vnútroštátnych 
výskumných programoch realizovaných 
spoločne na základe článku 169 je 
mimoriadne dôležitá pre európsku 
spoluprácu väčšieho rozsahu medzi 
členskými štátmi so spoločnými potrebami 
a/alebo záujmami. Iniciatívy na základe 
článku 169 sa začnú v oblastiach na 
základe kritérií definovaných v rozhodnutí 
o siedmom rámcovom programe.

Niekoľko iniciatív na spoločnú realizáciu 
vnútroštátnych výskumných programov je 
určených v opise v prílohe IV. Tieto 
iniciatívy budú predmetom samostatného 
rozhodnutia na základe článku 169 
Zmluvy. Počas realizácie siedmeho 
rámcového programu môžu byť určené a 

Niekoľko iniciatív na spoločnú realizáciu 
vnútroštátnych výskumných programov je 
určených v opise v prílohe IV. Tieto 
iniciatívy budú predmetom samostatného 
rozhodnutia na základe článku 169 
Zmluvy. Počas realizácie siedmeho 
rámcového programu môžu byť určené a 
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navrhnuté ďalšie iniciatívy. navrhnuté ďalšie iniciatívy.

Odôvodnenie

Podporovať sa budú spoločné iniciatívy s verejnými alebo súkromnými subjektmi z viac ako 
jedného členského štátu v prípade, že sú v súlade s cieľmi siedmeho rámcového programu a 
neznevýhodňujú ostatných účastníkov.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať koordinácii vnútroštátnych a regionálnych iniciatív 
na podporu vytvárania rozsiahlych platforiem verejno-súkromnej spolupráce. Koordinácia 
takýchto iniciatív na úrovni Spoločenstva môže napomôcť dosiahnutie kritického množstva 
potrebného na rozvoj nových, inovačných trhov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha I nadpis Medzinárodná spolupráca - tretí odsek

Medzinárodná spolupráca sa bude v rámci 
tohto osobitného programu v jednotlivých 
tematických oblastiach a prierezovo 
realizovať prostredníctvom:

Medzinárodná spolupráca sa bude v rámci 
tohto osobitného programu v jednotlivých 
tematických oblastiach a prierezovo 
realizovať prostredníctvom:

• otvorenia všetkých činností
vykonávaných v tematických oblastiach 
výskumníkom a výskumným inštitúciám 
zo všetkých partnerských krajín 
medzinárodnej spolupráce a všetkých 
priemyselne rozvinutých krajín.  Osobitný 
dôraz sa navyše bude klásť na podporu 
účasti tretích krajín v určených oblastiach 
spoločného záujmu.

– otvorenia všetkých činností
vykonávaných v tematických oblastiach a 
podpory účasti výskumníkmi a 
výskumnými inštitúciami zo všetkých 
partnerských krajín medzinárodnej 
spolupráce a všetkých priemyselne 
rozvinutých krajín. Osobitný dôraz sa 
navyše bude klásť na podporu účasti tretích 
krajín v určených oblastiach spoločného 
záujmu.

• osobitných akcií spolupráce v každej 
tematickej oblasti venovaných tretím 
krajinám v prípade vzájomného záujmu o 
spoluprácu na určitých témach. Určenie 
špecifických potrieb a priorít bude úzko 
súvisieť s príslušnými dohodami o 
dvojstrannej spolupráci a s prebiehajúcimi 
mnohostrannými a dvojstrannými 
rozhovormi medzi EÚ a týmito krajinami 
alebo skupinami krajín. Určenie priorít 
bude prebiehať na základe konkrétnych 
potrieb, potenciálu a úrovne hospodárskej 
rozvinutosti v regióne alebo v krajine. S 
týmto cieľom EÚ vyvinie stratégiu 
medzinárodnej spolupráce a plán realizácie 

– osobitných akcií spolupráce v každej 
tematickej oblasti venovaných tretím 
krajinám v prípade vzájomného záujmu o 
spoluprácu na určitých témach. Určenie 
špecifických potrieb a priorít bude úzko 
súvisieť s príslušnými dohodami o 
dvojstrannej spolupráci a s prebiehajúcimi 
mnohostrannými a dvojstrannými 
rozhovormi medzi EÚ a týmito krajinami 
alebo skupinami krajín. Určenie priorít 
bude prebiehať na základe konkrétnych 
potrieb, potenciálu a úrovne hospodárskej 
rozvinutosti v regióne alebo v krajine. S 
týmto cieľom EÚ vyvinie stratégiu 
medzinárodnej spolupráce na stanovenie 



PR\613357SK.doc PE 368.072v03-0030/136 PR\613357SK.doc

SK

pozostávajúci z osobitných cielených akcií 
v rámci tém alebo prierezovo, napr. v 
oblasti zdravia, poľnohospodárstva, 
hygieny, vody, zabezpečenia potravín, 
sociálnej kohézie, energie, životného 
prostredia, rybného hospodárstva, vodného 
hospodárstva a prírodných zdrojov, trvalo 
udržateľnej hospodárskej politiky a 
informačných a komunikačných 
technológií. Tieto akcie budú slúžiť ako 
výsadné nástroje na realizáciu spolupráce 
medzi EÚ a týmito krajinami. Medzi takéto 
akcie patria najmä akcie zamerané na 
posilnenie výskumných kapacít a kapacít 
spolupráce v kandidátskych, susedných a 
rozvojových či nových krajinách. Akcie 
budú predmetom cielených výziev na 
predkladanie návrhov a osobitná pozornosť 
sa bude venovať uľahčovaniu dostupnosti 
akcií pre príslušné tretie krajiny, najmä 
rozvojovové krajiny.

regionálnych priorít a plán realizácie 
pozostávajúci z osobitných cielených akcií 
v rámci tém alebo prierezovo, napr. v 
oblasti zdravia, poľnohospodárstva, 
hygieny, vody, zabezpečenia potravín, 
sociálnej kohézie, energie, životného 
prostredia, rybného hospodárstva, vodného 
hospodárstva a prírodných zdrojov, trvalo 
udržateľnej hospodárskej politiky a 
informačných a komunikačných 
technológií. Tieto akcie budú slúžiť ako 
výsadné nástroje na realizáciu spolupráce 
medzi EÚ a týmito krajinami a regiónmi.
Medzi takéto akcie patria najmä akcie 
zamerané na posilnenie výskumných 
kapacít a kapacít spolupráce v 
kandidátskych, susedných a rozvojových či 
nových krajinách. Akcie budú predmetom 
cielených výziev na predkladanie návrhov 
a osobitná pozornosť sa bude venovať 
uľahčovaniu dostupnosti akcií pre príslušné 
tretie krajiny, najmä rozvojovové krajiny.

Odôvodnenie

Je potrebné podporovať európsky výskumný priestor, ktorý je otvorený svetu. Znamená to 
nielen jeho otvorenie voči účasti, ale aj skutočné podporovanie tejto účasti. Pri stanovovaní 
priorít je preto potrebné venovať osobitnú pozornosť regionálnej úrovni s cieľom ustanoviť 
konkrétne oblasti regionálnej spolupráce, ktorých témy zodpovedajú vedeckým kapacitám a 
prioritám hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Cieľ

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

Zlepšovať zdravie európskych občanov a 
zvyšovať konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu v oblastiach 
súvisiacich so zdravím a zároveň riešiť 
globálne otázky zdravia vrátane nových 
epidémií. Dôraz sa kladie na translačný
výskum (uplatňovanie základného 
výskumu v klinickej praxi) vrátane 
vedeckého overovania experimentálnych 
výsledkov a ich uplatňovania v 
každodennej klinickej praxi, rozvoj a 
overovanie nových liekov, liečebných 
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trvalo udržateľný a účinný systém 
zdravotníctva.

postupov, metódy na podporu zdravia a 
prevencie chorôb, podpora zdravého 
starnutia, diagnostické nástroje a techniky, 
ako aj na trvalo udržateľný a účinný 
systém zdravotníctva s osobitným dôrazom 
na verejné zdravie.

Odôvodnenie

Je potrebné klásť dôraz na „translačný“ výskum (uplatňovanie základného a 
experimentálneho výskumu v každodennej klinickej praxi).

Taktiež je nevyhnutné zamerať sa na kvalitu života s cieľom presadzovať zdravé starnutie a 
osobitne podporovať verejné zdravie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Prístup prvý odsek

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

Tento výskum rozšíri naše znalosti o 
možnostiach efektívnejšej podpory 
dobrého zdravia, prevencie a liečby 
hlavných chorôb a poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. Pomôže integrovať značné 
množstvo genomických údajov s cieľom 
vytvoriť nové poznatky a prax v medicíne 
a biotechnológii.. Posilní translačný 
výskum v oblasti zdravia, ktorý je potrebný 
na zabezpečenie praktických prínosov 
biomedicínskeho výskumu, ktorý vedie k 
zlepšeniu verejného zdravia a kvality 
života.

Klinický výskum mnohých chorôb (napr. 
rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb 
vrátane trombózy, reumatických, 
respiračných, infekčných, psychických a 
neurologických chorôb, najmä tých, ktoré 
súvisia so starnutím, ako napr. 
Alzeihemerova alebo Parkinsonova 
choroba) vychádza z medzinárodných 
testov, ktoré sa vykonávajú vo viac ako 
jednom stredisku s ohľadom na účasť 
dostatočného množstva pacientov v 
krátkom čase. Aby bolo možné vyvodiť z 
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epidemiologického výskumu spoľahlivé 
závery, je potrebné široké spektrum 
obyvateľstva/skupín obyvateľstva a 
medzinárodné siete. Vývoj nových 
diagnostických metód a spôsobov liečby 
zriedkavých porúch a epidemiologický 
výskum takýchto porúch si taktiež 
vyžaduje účasť viac ako jednej krajiny s 
cieľom zvýšiť počet pacientov v rámci 
každej štúdie. Navyše výskum na 
európskej úrovni zameraný na oblasť 
zdravia umožňuje porovnanie modelov,
systémov, pacientových údajov a vzoriek 
uložených vo vnútroštátnych databázach a 
biobankách a umožní Európe efektívnejšie 
prispieť k medzinárodnému úsiliu v boji 
proti chorobám globálnej dôležitosti, ktoré 
ilustruje prebiehajúci program „Európske 
partnerstvo s rozvojovými krajinami v 
oblasti klinických testov“ (EDCTP) na boj 
proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze 
(článok 169) . Posilní výskum v oblasti 
zdravia na základe politík na európskej 
úrovni a najmä porovnanie modelov 
systémov a údajov vnútroštátnych databáz.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné mať na pamäti, že prvoradým cieľom biomedicínskeho výskumu je zlepšiť 
verejné zdravie a kvalitu života.

Uvádzame len niekoľko príkladov, v prípade ktorých podpora EÚ významne prispieva k 
úspechu výskumnej práce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Prístup prvý odsek a (nový)

Na tento cieľ sa bude vyvíjať úsilie o 
maximálnu komplementárnosť a 
súčinnosť s ďalšími programami a 
akciami Spoločenstva, ako aj s národnými 
a regionálnymi výskumnými programami 
v rôznych členských štátoch.
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Odôvodnenie

Z dôvodu, aby nedochádzalo k duplikácii úsilia, ale skôr k jeho spojeniu, je nevyhnutná 
koordinácia všetkých programov (na úrovni Spoločenstva, ako aj členských štátov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Prístup druhý odsek

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

Tento výskum pomôže zvýšiť 
konkurencieschopnosť európskeho 
zdravotníctva v odvetví biotechnológie a 
zdravotnej techniky v oblastiach, v ktorých 
sú hlavnou ekonomickou silou MSP, a vo 
farmaceutickom priemysle. Preto sa 
prijmú opatrenia s cieľom podporiť účasť 
MSP na výskume, vývoji a inovácii 
prostredníctvom minimálne 20 % 
rozpočtu prideleného na túto prioritnú 
tému. Očakáva sa najmä, že výskum 
podporí európsku technologickú platformu  
v oblasti inovatívnej medicíny zameranej 
na prekonanie nedostatkov výskumu v 
procese vývoja liekov. Osobitná pozornosť 
sa bude venovať medzere medzi 
výskumnými činnosťami a ich využitím 
prostredníctvom podpory na demonštráciu 
dôkazov platnosti a klinické overenie.
Tento výskum tiež prispeje k vytvoreniu 
noriem a štandardov pre nové pokrokové 
liečebné postupy (napr. v regeneratívnej 
medicíne), ktoré sú nevyhnutné s cieľom 
pomôcť EÚ obstáť v celosvetovej 
konkurencii.

Odôvodnenie

MSP sú základným pilierom európskeho priemyslu v tejto oblasti; dobre známe sú však 
ťažkosti, ktorým tieto podniky čelia v oblasti vývoja a výskumu a v rámci svojich inovačných 
činností. V záujme povzbudenia MSP k účasti na siedmom rámcovom programe by sa preto 
mali prijať praktickejšie a cielenejšie opatrenia.

Na dosiahnutie účinnosti takýchto opatrení je nevyhnutné, aby sa zabezpečili minimálne 
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finančné prostriedky spolu so záväzkom riadneho riadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Prístup druhý odsek a (nový)

Výskum, pri ktorom sa používajú 
nadpočetné ľudské embryá v skorých 
štádiách ich vývoja (do 14 dní) vytvorené 
osobitne na liečbu plodnosti s cieľom 
zvýšiť úspešnosť oplodnenia in vitro, 
ktoré však nie sú potrebné a preto sa 
zničia, sa musí financovať, pretože takýto 
výskum je povolený v niektorých 
členských štátoch, v ktorých ho prísne 
regulujú a dohliadajú naň príslušné 
orgány.

Odôvodnenie

Výskum, pri ktorom sa používajú nadpočetné embryá, ktorá sa zničia, je nevyhnutný na 
získanie nových kmeňových buniek umožňujúcoch pokrok potrebný pri liečbe neplodnosti a 
vzhľadom na pochopenie príčin vrodených a degeneratívnych chorôb. Takýto výskum sa 
uskutočňuje na základe prísnych kontrolných pravidiel a pod prísnym dohľadom príslušných 
orgánov členských štátov.

S cieľom preskúmať všetky možnosti tohto typu výskumu a udržať vedúce postavenie Európy a 
nezávislosť v tejto oblasti je potrebné vyprodukovať nové línie kmeňových buniek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Prístup druhý odsek b (nový)

Vedomosti o determinantoch zdravia sú 
kľúčové na podporu zdravého správania 
sa, prevenciu chorôb a plánovanie 
zdravotníckych služieb. Výskum v tejto 
oblasti musí zlepšiť vedomosti o 
závažných environmentálnych, sociálnych 
a genetických faktoroch a ich úlohe pri 
vývoji chorôb. 
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Odôvodnenie

Prevencia chorôb má v dnešnom svete zásadný význam a je preto nevyhnutná na 
zintenzívnenie výskumu a štúdia určujúcich faktorov vzniku chorôb. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Prístup druhý odsek c (nový)

Výskum, vývoj a inovácia, ktoré sú 
zamerané na nachádzanie alternatívnych 
stratégií pokusov na zvieratách v 
biomedicínskom výskume, sú nevyhnutné 
na riešenie obáv verejnosti týkajúcich sa 
takých otázok, ktoré treba zohľadniť vo 
všetkých najdôležitejších činnostiach v 
tejto oblasti výskumu. So zreteľom na túto 
skutočnosť je potrebné preskúmať najmä 
potenciálne využitie kmeňových buniek, 
najmä embryonálnych kmeňových 
buniek.

Odôvodnenie

V záujme splnenia požiadaviek ustanovených v Protokole o ochrane zvierat a ich priaznivých 
životných podmienkach, zohľadnenia vážnych obáv verejnosti týkajúcich sa pokusov na 
zvieratách, podpory plnenia cieľov ustanovených v smernici Rady 86/609/EHS týkajúcej sa 
ochrany zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účely a zníženia používania primátov s 
výnimkou človeka na výskum, by Európska únia mala opätovne zdôrazniť potrebu rozvoja a 
uznania alternatív k pokusom na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Prístup tretí odsek

V prípade potreby budú v projektoch 
uvážené a integrované aspekty pohlavia .
Osobitná pozornosť sa bude venovať 
komunikácii výsledkov výskumu a podpore 
dialógu s občianskom spoločnosťou, najmä 
so skupinami pacientov, a to v najskoršom 

V prípade potreby bude v projektoch 
uvážené a integrované rodové hľadisko.
Rizikové faktory, biologické mechanizmy, 
príčiny, klinické prejavy a dôsledky a 
liečba chorôb sú u mužov a žien často 
rozdielne. Navyše niektoré choroby sa 
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možnom štádiu, o najnovšom vývoji 
vyplývajúcom z biomedicínskeho a 
genetického výskumu. Zabezpečí sa tiež 
široké rozšírenie a použitie výsledkov.

týkajú výhradne alebo zväčša žien alebo 
mužov (napr. fibromyalgia a chronická 
únava, ktorých výskyt je oveľa vyšší u žien 
ako u mužov). Všetky činnosti 
financované v rámci tejto oblasti musia 
preto zahŕňať možnosť ustanoviť tieto 
rozdiely v príslušných výskumných 
protokoloch, metodike a analýzach
výsledkov. Osobitná pozornosť sa bude 
venovať oznámeniu výsledkov výskumu a 
podpore dialógu s občianskom 
spoločnosťou, najmä so skupinami 
pacientov, a to v najskoršom možnom 
štádiu, o najnovšom vývoji vyplývajúcom 
z biomedicínskeho a genetického výskumu.
Zabezpečí sa tiež široké rozšírenie a 
použitie výsledkov.

Odôvodnenie

V rámci vytvárania a realizácie zdravotných politík je nevyhnutné zohľadňovať rodové 
hľadisko. Chronická únava a fibromyalgia sú „neviditeľné“ choroby, pretože ich diagnóza je 
ťažká a na ich výskum a liečbu sa vyčlenili nedostatočné prostriedky. 90 % osôb, ktoré na 
tieto choroby trpia, sú ženy, takže v tejto súvislosti možno hovoriť o chorobách špecifických 
pre určité pohlavie.

Je mimoriadne potrebné preskúmať pôvod a príčiny týchto chorôb a zlepšiť ich liečbu.
Prostriedky na financovanie výskumu je preto nevyhnutné zvýšiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Činnosti prvý nadpis ( Biotechnológia, 

všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia)  - zarážka 1

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

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

Odôvodnenie

Údaje sa musia analyzovať experimentálne, ako aj využívaním všetkých dostupných 
biovýpočtových možností a zdrojov, ktoré otvárajú celý rad nových príležitostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Činnosti prvý nadpis ( Biotechnológia, 

všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia)  - zarážka 2

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

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

Odôvodnenie

Integrácia lekárskych vied do rozvoja telekomunikácií a informačných technológií 
predstavuje  mimoriadne priaznivý vývoj pre rôzne činnosti uskutočňované v sektore 
zdravotníctva. Telemedicína, ktorá zahŕňa využívanie informácií a komunikačných 
technológií zdravotníckymi odborníkmi v záujme výmeny informácií v spojení s diagnózou, 
liečením a prevenciou chorôb alebo zranení, a to na výskum a hodnotenie, ako aj na ďalšie 
odborné vzdelávanie poskytovateľov verejného zdravia, má zásadný význam pri zlepšovaní 
zdravia jednotlivcov a kolektívneho zdravia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Činnosti prvý nadpis ( Biotechnológia, 

všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia)  - zarážka 3

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

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

Odôvodnenie

Je potrebné náležite zohľadniť dôležitosť verejného zdravia, výskumu kmeňových buniek a 
pokroku dosiahnutému v tejto oblasti.

Taktiež je dôležité poukázať na tkanivové inžinierstvo – novú, dynamicky sa rozvíjajúcu 
technológiu, ktorá dokáže produkovať životaschopné náhrady, ktoré obnovujú, podporujú 
alebo zlepšujú ľudské tkanivo a funkcie orgánov a ktorá má mimoriadne priaznivý vplyv na 
zdravie jednotlivca i kolektívu, ako aj na kvalitu života.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Činnosti prvý nadpis ( Biotechnológia, 

všeobecné nástroje a technológie v oblasti ľudského zdravia)  - zarážka 4

– Prognózy vhodnosti, bezpečnosti a 
účinnosti liečebných postupov: so 
zameraním na vytvorenie a overenie 
parametrov, nástrojov, metód a štandardov 
potrebných na poskytnutie pacientovi 
bezpečných a účinných nových bioliekov 
(pokiaľ ide o konvenčnú medicínu , týmto 
otázkam sa bude venovať navrhovaná 

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

Spoločná technologická iniciatíva pre 
inovatívne druhy medicíny). Bude sa 
zameriavať na prístupy, ku ktorým patrí 
napr. farmakogenomika, metódy a modely 
in silico, in vitro (vrátane alternatív k 
pokusom na zvieratách pri použití hlavne 
kmeňových buniek, najmä 
embryonálnych kmeňových buniek) a in 
vivo.

Odôvodnenie

V záujme splnenia požiadaviek ustanovených v Protokole o ochrane zvierat a ich priaznivých 
životných podmienkach, zohľadnenia vážnych obáv verejnosti týkajúcich sa pokusov na 
zvieratách, podpory plnenia cieľov ustanovených v smernici Rady 86/609/EHS týkajúcej sa 
ochrany zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účely a zníženia používania primátov s 
výnimkou človeka na výskum, by Európska únia mala opätovne zdôrazniť potrebu rozvoja a 
uznania alternatív k pokusom na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Činnosti druhý nadpis ( Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia)  - podnadpis 2 - bod 1

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

Mozog a choroby súvisiace s mozgom: so 
zameraním na lepšie pochopenie 
integrovanej štruktúry a dynamiku mozgu, 
na štúdium chorôb mozgu a závažných 
chorôb spojených so starnutím (napr. 
demencia, Alzheimerova alebo 
Parkinsonova choroba) a hľadanie 
liečebných metód. Zameriava sa na 
skúmanie funkcií mozgu od molekúl k 
poznaniu, a to najmä na získanie 
globálnych vedomostí o mozgu pomocou 
komplexných modelov vzájomného 
pôsobenia sietí. Výskum sa bude týkať 
riešenia neurologických a psychiatrických 
chorôb a porúch vrátane regeneratívnych a 
upevňujúcich liečebných prístupov.
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Odôvodnenie

Tieto choroby sú v EÚ v dôsledku demografických zmien čoraz bežnejšie.

Rozvoj rozsiahlych modelov mozgu na základe interakčných sietí je na porozumenie rôznych 
chorôb, ako napr. Alzheimerovej choroby, čoraz potrebnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Činnosti druhý nadpis ( Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia)  - podnadpis 3 - bod 2

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

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

Odôvodnenie

Hepatitída typu C patrí medzi chronické zdravotné ťažkosti, postihuje veľké množstvo ľudí a 
má nepriaznivý vplyv na nemocničnú sieť a špecializované služby, ako napr. dialýzu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Činnosti druhý nadpis ( Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia)  - podnadpis 4 - bod 1

Rakovina: so zameraním na etiológiu 
choroby, identifikáciu a overenie cieľov 
liečiv a biologických príznakov, ktoré 

Rakovina: so zameraním na etiológiu 
choroby, nové lieky resp. terapie a rizikové 
faktory, identifikáciu a overenie 
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pomáhajú pri prevencii, skorej diagnostike 
a liečení a hodnotení účinnosti 
prognostických, diagnostických a 
liečebných zákrokov.

environmentálnych determinantov, cieľov 
liečiv a biologických príznakov, ktoré 
pomáhajú pri prevencii, skorej diagnostike 
a liečení a hodnotení účinnosti 
prognostických, diagnostických a 
liečebných zákrokov.

Odôvodnenie

Zavedením nových terapií a liekov možno v rámci boja proti rakovine hovoriť o neustálom 
pokroku. Je potrebné primerane zohľadniť všetky hľadiská tohto vývoja.

Žiada sa uskutočniť dôkladný výskum rizikových faktorov, ktoré pri vzniku rakoviny zohrávajú 
vo väčšine prípadov rozhodujúcu úlohu, keďže analýza takýchto faktorov je nevyhnutným 
predpokladom prevencie rakoviny a zníženia rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Činnosti druhý nadpis ( Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia)  - podnadpis 4 - bod 2

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

Kardiovaskulárne choroby vrátane 
trombotických chorôb: so zameraním na 
environmentálne determinanty, 
diagnostiku, prevenciu, nové lieky resp. 
liečebné postupy na liečbu a 
monitorovanie chorôb srdca a krvného 
obehu (vrátane cievnych aspektov mŕtvice) 
s využitím širokých multidisciplinárnych 
prístupov.

Odôvodnenie

Výskyt trombotických chorôb má neustále stúpajúcu tendenciu. Včasná diagnóza takýchto 
chorôb by znížila riziko neskoršieho infarktu myokardu alebo mozgovej príhody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Činnosti druhý nadpis ( Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia)  - podnadpis 4 - bod 3a (nový)
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Reumatické ochorenia: pozornosť sa 
bude venovať etiológii, včasnej diagnóze a 
biologickým znakom reumatických 
ochorení a liečeniu s osobitným dôrazom 
na zápalové reumatické ochorenia.

Odôvodnenie

Približne jedna tretina európskeho obyvateľstva (asi 100 miliónov ľudí) trpí v určitom období 
svojho života reumatickými ochoreniami. Je mimoriadne potrebné zintenzívniť výskum a 
podporiť cezhraničnú spoluprácu s cieľom lepšie pochopiť príčinu týchto chorôb a nájsť nové 
a lepšie liečebné prostriedky.

Písomné vyhlásenie č. 389 prijaté Európskym parlamentom 13. októbra 2005 upozornilo na 
dôležitosť výskumu reumatických ochorení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Činnosti druhý nadpis ( Translačný výskum z 

hľadiska ľudského zdravia)  - podnadpis 4 - bod 5

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

Iné chronické ochorenia: so zameraním na 
ochorenia, ktoré nie sú smrteľné, ale majú 
veľký vplyv na kvalitu života starších 
osôb, ako napr. zhoršenie 
senzomotorických funkcií a iné chronické 
ochorenia (napr. fybromyalgia a chronická 
únava) a choroby vyplývajúce z drogovej 
závoslosti. Osobitná pozornosť sa venuje 
výskumu dopingu v športe.

Odôvodnenie

90 % osôb postihnutých fybromyalgiou a chronickou únavou tvoria ženy. Je mimoriadne 
potrebné preskúmať pôvod a príčiny týchto chorôb, zlepšiť ich liečenie a porovnať výsledky.
Prostriedky na financovanie výskumu je preto nevyhnutné zvýšiť.

V tomto bode možno zahrnúť výskum príčin závislosti, ako aj následky a vplyv drogovej 
závislosti. Okrem toho je potrebné rozviť európsky rozmer výskumu dopingu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Činnosti tretí nadpis (Optimalizácia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom)  - zarážka 1

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

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

Odôvodnenie

Činitele, akými sú kvalita života alebo výživové návyky jednotlivcov alebo spoločenstiev, majú 
rozhodujúci vplyv na ľudské zdravie a vzájomne na seba s ostatnými činiteľmi pôsobia, 
priaznivo alebo nepriaznivo. Je preto nevyhnutné, aby boli zohľadnené vo výskume týkajúcom 
sa zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Činnosti tretí nadpis (Optimalizácia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom)  - zarážka 2

– Využívanie výsledkov klinického 
výskumu v klinickej praxi vrátane lepšieho 
využívania liečiv a náležitého využívania 
behaviorálnych a organizačných zásahov a 
liečebných metód a techník. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať bezpečnosti 
pacienta: so zameraním na určenie 
osvedčenej klinickej praxe, na získavanie 
poznatkov o klinickom rozhodovaní pri 
poskytovaní primárnych a 
špecializovaných služieb, na posilnenie 
aplikácií medicíny založenej na dôkazoch a 
na posilnenie postavenia pacienta.
Zameriava sa na benchmarking stratégií, 

– Využívanie výsledkov klinického 
výskumu v klinickej praxi vrátane lepšieho 
využívania liečiv a náležitého využívania 
behaviorálnych a organizačných zásahov a 
zásahov do systému verejného zdravia a 
liečebných metód a techník. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať bezpečnosti 
pacienta vrátane vedľajších účinkov 
liekov: so zameraním na určenie 
osvedčenej klinickej praxe, na získavanie 
poznatkov o klinickom rozhodovaní pri 
poskytovaní primárnych a 
špecializovaných služieb a v systéme 
verejného zdravia, na posilnenie aplikácií 
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výsledkov vyšetrovania rozličných 
zákrokov vrátane liečiv, pri zohľadnení 
dôkazov farmakovigilancie, osobitostí 
pacienta (napr. genetická náchylnosť, vek, 
pohlavie, dodržiavanie) a nákladových 
prínosov.

medicíny založenej na dôkazoch a na 
posilnenie postavenia pacienta. Zameriava 
sa na benchmarking stratégií, výsledkov 
vyšetrovania rozličných zákrokov vrátane 
liečiv a nových zdravotníckych 
technológií, pri zohľadnení dôkazov 
farmakovigilancie, osobitostí pacienta 
(napr. genetická náchylnosť, vek, pohlavie, 
dodržiavanie) a nákladových prínosov, 
pokiaľ ide o zdravie, kvalitu života a 
osvedčené postupy.

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť čo najlepšie záruky pre bezpečnosť pacienta je potrebné primerane si 
uvedomiť vedľajšie účinky liekov, ktoré môžu mať neočakávané nepriaznivé účinky.

Taktiež treba zohľadniť nové zdravotnícke technológie, v súvislosti s ktorými možno hovoriť o 
každodennom pokroku, ako aj osvedčené postupy, ktoré by sa mali harmonizovať na 
európskej úrovni, aby sa zabezpečilo ich uplatňovanie vo všetkých oblastiach týkajúcich sa 
zdravia. 

Systém verejného zdravia si vyžaduje osobitnú zmienku, pretože je k dispozícii bez rozdielu 
pre širokú verejnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Činnosti tretí nadpis (Optimalizácia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom)  - zarážka 3

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

– Kvalita, účinnosť, efektívnosť, solidarita 
a trvalá udržateľnosť zdravotných 
systémov: so zámerom poskytnúť základňu 
pre krajiny, aby mohli získavať poznatky 
od druhých krajín a zlepšovať svoje svoje 
systémy zdravotnej starostlivosti na 
základe skúsenosti iných pri zohľadnení 
dôležitosti vnútroštátneho kontextu,
jednoduchého prístupu a charakteristík 
populácie (starnutie, mobilita, migrácia, 
vzdelanie, socioekonomický status a 
zmeny vo svete práce atď.). Zameriavať sa 
bude na organizačné, finančné a regulačné 
aspekty systémov zdravotnej starostlivosti 
(pri zhodnotení nákladov, účinnosti a 
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investícií a ľudských zdrojov. úžitku rôznych zásahov vrátane tých, 
ktoré sa týkajú bezpečnosti pacienta) ich 
implementáciu a ich výsledky, pokiaľ ide o 
efektívnosť, účinnosť a rovnosť. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať otázkam 
investícií a ľudských zdrojov.

Odôvodnenie

Zdravotné systémy možno zlepšiť, ak sa od seba navzájom učíme.

Mali by sme si uvedomiť, aké je pre verejnosť jednoduché získať prístup k zdravotnému 
systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Činnosti tretí nadpis (Optimalizácia 
poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom)  - zarážka 3a (nová)

– Primerané využívanie nových 
technológií a terapií. Dlhodobá 
bezpečnosť a monitorovanie rozsiahleho 
využívania nových lekárskych technológií 
(vrátane vybavenia) a pokrokové terapie, 
ktoré zabezpečia najmä vysokú úroveň 
ochrany verejného zdravia.

Odôvodnenie

V súlade s rámcovým programom by sa osobitný program mal vzťahovať aj na primerané 
využívanie nových technológií a terapií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Príloha I Témy oddiel 1 (Zdravie) pododdiel Medzinárodná spolupráca - prvý odsek

Medzinárodná spolupráca je 
neoddeliteľnou súčasťou témy a má 
osobitný význam pre oblasti zaoberajúce 
sa globálnymi zdravotnými problémami, 
ako napr. antimikrobiálna rezistencia, 

Medzinárodná spolupráca sa musí 
zameriavať na dve priority, a to na
spoluprácu s vyspelými krajinami 
týkajúcu sa konkrétnych oblastí 
obojstranného záujmu, pričom prioritné 
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HIV/AIDS, malária, tuberkulóza a nové 
pandémie. Tento prístup tiež môže zahŕňať 
stanovenie priorít v kontexte 
medzinárodných iniciatív, ako napr. v 
rámci globálneho výskumu s cieľom nájsť 
vakcínu proti HIV. S výhradou 
konsolidácie dlhodobého, trvalo 
udržateľného partnerstva v oblasti 
klinického výskumu medzi Európou a 
rozvojovými krajinami sa osobitná podpora 
bude na základe dosiahnutých výsledkov a 
budúcich potrieb poskytovať  Európskemu 
partnerstvu s rozvojovými krajinami v 
oblasti klinických testov (EDCTP).
Program EDCTP sa preto bude aj naďalej 
zameriavať na pokrokové klinické testy s 
cieľom vyvinúť nové vakcíny, mikorbicídy 
a lieky proti týmto trom chorobám v 
subsaharskej Afrike.

by mali byť otázky úzko súvisiace s touto 
prioritnou témou; a spoluprácu s 
rozvojovými krajinami v súvislosti s
globálnymi zdravotnými problémami, ako 
napr. antimikrobiálna rezistencia, 
HIV/AIDS, malária, tuberkulóza a nové 
pandémie. Tento prístup tiež môže zahŕňať 
stanovenie priorít v kontexte 
medzinárodných iniciatív, ako napr. v 
rámci globálneho výskumu s cieľom nájsť 
vakcínu proti HIV. S výhradou externého 
vedeckého a technického hodnotenia a 
stanoviska programového výboru a
konsolidácie dlhodobého, trvalo 
udržateľného partnerstva v oblasti 
klinického výskumu medzi Európou a 
rozvojovými krajinami sa osobitná podpora 
bude na základe dosiahnutých výsledkov a 
budúcich potrieb poskytovať  Európskemu 
partnerstvu s rozvojovými krajinami v 
oblasti klinických testov (EDCTP).
Program EDCTP sa preto bude aj naďalej 
zameriavať na pokrokové klinické testy s 
cieľom vyvinúť nové vakcíny, mikorbicídy 
a lieky proti týmto trom chorobám v 
subsaharskej Afrike.

Odôvodnenie

Činnosti vedeckej spolupráce na podporu rozvoja si taktiež vyžadujú dôkladné a objektívne 
hodnotenie; stanovisko programového výboru by preto malo byť zdôvodnené externým 
vedeckým a technickým hodnotením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Príloha I Témy oddiel 2 (Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia) pododdiel Cieľ

Budovať európsku vedomostnú 
bioekonomiku  prostredníctvom prepojenia 
vedy, priemyslu a iných zainteresovaných 
strán s cieľom využívať nové výskumné 
príležitosti, ktoré riešia tieto sociálne a 
hospodárske otázky: rastúci dopyt po 
bezpečnejších, zdravších a kvalitnejších 
potravinách s prihliadnutím na ochranu 

Budovať európsku vedomostnú 
bioekonomiku prostredníctvom prepojenia 
vedy, priemyslu a iných zainteresovaných 
strán s cieľom využívať nové výskumné 
príležitosti, ktoré riešia tieto sociálne, 
environmentálne a hospodárske otázky:
rastúci dopyt po bezpečnejších, zdravších a 
kvalitnejších potravinách a situácia na 



PR\613357SK.doc PE 368.072v03-0047/136 PR\613357SK.doc

SK

zvierat a situáciu na vidieku a po trvalo 
udržateľnom využívaní a výrobe
obnoviteľných biozdrojov, zvýšené riziko 
epizootických a zoonotických chorôb a 
porúch súvisiacich s potravinami, 
ohrozenie trvalej udržateľnosti a 
bezpečnosti poľnohospodárskej a 
rybolovnej produkcie, najmä v dôsledku 
klimatických zmien.

vidieku, trvalo udržateľné využívanie a 
výroba obnoviteľných biozdrojov, zvýšené 
riziko epizootických a zoonotických 
chorôb a porúch súvisiacich 
s potravinami,ohrozenie trvalej 
udržateľnosti a bezpečnosti 
poľnohospodárskej a rybolovnej produkcie 
a produkcie dobytka (vrátane ohrozenia v 
dôsledku  klimatických zmien), vždy s 
prihliadnutím na priaznivé životné 
podmienky zvierat a situáciu na vidieku).

Odôvodnenie

Ciele stanovené v tejto časti by mali konkrétne zahŕňať zabezpečenie ekologickej a 
hospodársky a sociálne trvalo udržateľnej výroby. Podobne ako na iných miestach textu, aj tu 
je potrebné rozlišovať medzi akvakultúrou a rybným hospodárstvom, pretože si vyžadujú 
špecifický prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Príloha I Témy oddiel 2 (Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia) pododdiel Prístup 

prvý odsek

Táto téma posilní vedomostnú základňu, 
poskytne inovácie a podporu politík s 
cieľom vytvoriť a vyvinúť európsku 
vedomostnú bioekonomiku. Výskum sa 
bude zameriavať na trvalo udržateľné 
riadenie, výrobu a využívanie biologických 
zdrojov, najmä s pomocou biovýskumu, 
biovedy a biotechnológie, a na 
konvergenciu s inými technológiami s 
cieľom poskytnúť nové, ekologicky účinné 
a konkurencieschopné produkty 
európskeho poľnohospodárstva, rybného 
hospodárstva, vodného hospodárstva, 
potravín , lesného hospodárstva a 
príbuzných odvetví priemyslu. Výskum 
významne prispeje k realizácii a formulácii 
politík EÚ a nariadení, pričom bude 
podporovať alebo sa bude venovať najmä 
spoločnej poľnohospodárskej politike, 
otázkam poľnohospodárstva a obchodu, 
nariadeniam o potravinovej bezpečnosti, 

Cieľom tejto témy je posilnenie 
vedomostnej základne, pričom poskytne 
inovácie a podporu politík s cieľom 
vytvoriť a vyvinúť európsku vedomostnú 
bioekonomiku. Výskum sa bude 
zameriavať na trvalo udržateľné riadenie, 
výrobu a využívanie biologických zdrojov 
pomocou interdisciplinárneho 
výskumného prístupu v súlade s 
európskou stratégiou biovýskumu, 
biovedy a biotechnológie, a na 
konvergenciu s inými technológiami s 
cieľom poskytnúť zdravé, bezpečné,
ekologicky účinné, vysokokvalitné a teda
konkurencieschopné potravinové produkty 
z európskeho poľnohospodárstva, rybného 
hospodárstva (vrátane plodov mora), 
vodného hospodárstva a odvetví týkajúcich 
sa krmív, potravín, zdravia, lesného 
hospodárstva a príbuzných odvetví.
Výskum významne prispeje k realizácii a 
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politike Spoločenstva pre zdravie zvierat, 
kontrole chorôb a normám v oblasti 
životných podmienok, životnému 
prostrediu a biodiverzite, stratégii EÚ v 
oblasti lesného hospodárstva a spoločnej 
politike rybného hospodárstva s cieľom 
zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj 
rybného a vodného hospodárstva. Cieľom 
výskumu bude tiež vyvíjať nové a 
existujúce ukazovatele podporujúce 
analýzu, rozvoj a monitorovanie týchto 
politík.

formulácii politík EÚ a nariadení, pričom 
bude podporovať alebo sa bude venovať 
najmä organoleptickým, výživovým a 
bezpečnostným očakávaniam 
spotrebiteľov; spoločnej 
poľnohospodárskej politike, otázkam 
poľnohospodárstva a obchodu,
nariadeniam o potravinovej bezpečnosti,
politike Spoločenstva pre zdravie zvierat, 
kontrole chorôb a normám v oblasti 
životných podmienok, životnému 
prostrediu a biodiverzite, ochrane 
poľnohospodárskej diverzity a diverzity 
lesného hospodárstva, stratégii EÚ v 
oblasti lesného hospodárstva a spoločnej 
politike rybného hospodárstva s cieľom 
zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj 
rybného a vodného hospodárstva. Cieľom 
výskumu bude tiež vyvíjať nové a 
existujúce ukazovatele podporujúce 
analýzu, rozvoj a monitorovanie týchto 
politík.

Odôvodnenie

S cieľom naplniť rastúce očakávania verejnosti týkajúce sa výživovej hodnoty, kvality a 
bezpečnosti potravín by prioritou pri vyčleňovaní prostriedkov a prijímaní opatrení mali byť 
spotrebitelia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Príloha I Témy oddiel 2 (Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia) pododdiel Prístup 

druhý odsek

Z týchto výskumných činností 
zahŕňajúcich cielené činnosti šírenia 
a transferu technológií najmä v súvislosti 
s integráciou a pochopením pokrokových 
ekologicky účinných technológií, metodík 
a procesov a vývojom štandardov bude mať 
prínosy najmä agropotravinársky 
priemysel, v ktorom až 90 % podnikov 
predstavujú MSP. Inicializácia high-tech 
vynálezov z biotechnológií, 
nanotechnológií a informačných 

Z týchto výskumných činností 
zahŕňajúcich cielené činnosti šírenia 
a transferu technológií, najmä v súvislosti 
s integráciou a pochopením pokrokových 
ekologicky účinných technológií, metodík 
a procesov a vývojom štandardov bude 
profitovať a zúčastňovať sa na nich najmä 
agropotravinársky priemysel, v ktorom až 
90 % podnikov predstavujú MSP.
Minimálne 20% rozpočtu na túto 
prioritnú tému sa vyčlení na akciu na 



PR\613357SK.doc PE 368.072v03-0049/136 PR\613357SK.doc

SK

a komunikačných technológií bude 
dôležitým prínosom v oblasti pestovania 
rastlín, zlepšenia úrody a ochrany rastlín, 
v oblasti pokrokových detekčných a 
monitorovacích technológií s cieľom 
zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu potravín 
a v oblasti nových priemyselných 
bioprocesov.

podporu zapojenia MSP.

Bude sa podporovať multidisciplinárnosť 
a interdisciplinárnosť s cieľom 
zabezpečiť, aby inicializácia high-tech 
vynálezov z biotechnológií, 
nanotechnológií a informačných 
a komunikačných technológií bola 
dôležitým prínosom v oblasti pestovania 
rastlín, zlepšenia úrody a ochrany rastlín, 
v oblasti pokrokových detekčných a 
monitorovacích technológií s cieľom 
zaistiť bezpečnosť a kvalitu potravín 
a v oblasti nových priemyselných 
bioprocesov.

Každá z činností uskutočnených v 
súvislosti s touto prioritnou témou bude 
predmetom činností zameraných na 
zverejnenie a šírenie vedeckých 
poznatkov.

Odôvodnenie

Ak sa má naozaj uľahčiť zapojenie MSP v tejto oblasti, je potrebné stanoviť v rozpočte pre 
túto prioritnú tému hranicu pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Príloha I Témy oddiel 2 (Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia) pododdiel Prístup 

druhý odsek a (nový)

Cieľom bude dosiahnutie maximálnej 
súčinnosti a komplementárnosti s 
ostatnými programami a akciami 
Spoločenstva, najmä s tými v rámci 
spoločných politík poľnohospodárstva a 
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rybného hospodárstva a tými, ktoré sa 
týkajú rozvoja vidieka (napr. Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka, EAFRD), alebo s otázkami 
životného prostredia (napr. LIFE+).

Odôvodnenie

Činnosti financované siedmym rámcovým programom musia byť úzko spojené s tými, ktoré sa 
podporujú v rámci iných programov, aby sa zaručilo ich vzájomné dopĺňanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Príloha I Témy oddiel 2 (Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia) pododdiel Činnosti 

prvý nadpis (Trvalo udržateľná výroba a riadenie...) - zarážka 2

– posilnenie trvalej udržateľnosti a 
konkurencieschopnosti za súčasného 
zníženia environmentálnych vplyvov v 
poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, 
rybolove a vodnom hospodárstve 
prostredníctvom rozvoja nových 
technológií, vybavenia, monitorovacích 
systémov, nových rastlín a výrobných 
systémov, zlepšenia vedecko-technickej 
základne na riadenie rybolovu a 
prostredníctvom lepšieho pochopenia 
interakcie medzi rozličnými systémami 
(poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, 
rybné a vodné hospodárstvo) v rámci 
celého ekosystémového prístupu. V 
prípade pozemských biologických zdrojov 
sa bude klásť osobitný dôraz na výrobné 
systémy s malými vstupmi a na organické 
výrobné systémy, zlepšenie radenia
zdrojov a nové krmivá a nové rastliny 
(úroda a stromy) s lepším zložením, vyššou 
odolnosťou voči stresu, efektívnosťou 
výživového využitia a lepšou 
architektúrou. Tieto ciele bude podporovať 
výskum biobezpečnosti, koexistencie a 
vystopovateľnosti nových rastlinných 
systémov a výrobkov. Zlepšenie zdravia 
rastlín sa dosiahne vďaka lepšiemu 
pochopeniu ekológie, biológie škodcov, 

– posilnenie trvalej udržateľnosti a 
konkurencieschopnosti za súčasného 
zníženia environmentálnych vplyvov v 
poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, 
rybolove a vodnom hospodárstve 
prostredníctvom rozvoja nových 
technológií, vybavenia, monitorovacích 
systémov, nových rastlín a výrobných 
systémov, zlepšenia vedecko-technickej 
základne na riadenie rybolovu a 
prostredníctvom lepšieho pochopenia 
interakcie medzi rozličnými systémami 
(poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,
rybné a vodné hospodárstvo) v rámci 
celého ekosystémového prístupu.
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chorôb a iných hrozieb a vďaka podpore 
kontroly výskytu chorôb a posilnenia 
nástrojov a techník trvalo udržateľného 
riadenia škodcov. V prípade biologických 
zdrojov z vodných prostredí sa bude dôraz 
klásť na nevyhnutné biologické funkcie, 
bezpečné výrobné systémy neohrozujúce 
životné prostredie a potravu kultúrnych 
druhov a na biológiu rybolovu, dynamiku 
zmiešaného rybolovu, interakcie medzi 
činnosťami rybolovu a morským 
ekosystémom a na regionálne a viacročné 
systémy riadenia založené na flotile.

– ochrana pôvodných ekosystémov 
(napríklad v stredomorskej oblasti), vývoj 
prostriedkov na biokontrolu a 
mikrobiologického rozmeru biodiverzity a 
metagenomiky. V prípade pozemských 
biologických zdrojov sa bude klásť 
osobitný dôraz na výrobné systémy s 
malými vstupmi a na organické výrobné 
systémy, výrobné plány kvality a vplyv 
geneticky modifikovaných organizmov, 
ako aj trvalo udržateľné, 
konkurencieschopné a mnohotvárne 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.
Podporovať sa bude i zlepšenie riadenia
zdrojov a nové krmivá a nové rastliny 
(úroda a stromy) s lepším zložením, vyššou 
odolnosťou voči stresu, efektívnosťou 
výživového využitia a lepšou 
architektúrou. Tieto ciele bude podporovať 
výskum biobezpečnosti, koexistencie a 
vystopovateľnosti nových rastlinných 
systémov a výrobkov.

– Zlepšenie zdravia rastlín a ochrany 
úrody sa dosiahne vďaka lepšiemu 
pochopeniu ekológie, biológie škodcov, 
chorôb, buriny a iných hrozieb a vďaka 
podpore kontroly výskytu chorôb a 
posilnenia nástrojov a techník trvalo 
udržateľného riadenia škodcov a buriny. V 
prípade biologických zdrojov z vodných 
prostredí sa bude dôraz klásť na 
nevyhnutné biologické funkcie, bezpečné 
výrobné systémy neohrozujúce životné 
prostredie a potravu kultúrnych druhov a 
na biológiu rybolovu, dynamiku 
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zmiešaného rybolovu, interakcie medzi 
činnosťami rybolovu a morským 
ekosystémom a na regionálne a viacročné 
systémy riadenia založené na flotile.

Odôvodnenie

Kancelária súčasného komisára pre poľnohospodárstvo opakovane poukázala na potrebu 
podpory a intenzívnejšej ochrany našich pôvodných produktov s cieľom zvýšiť ich kvalitu a 
konkurencischopnosť. Je potrebné podporovať výskum ekologickejších prostriedkov na boj 
proti biologickému napadnutiu zo strany škodlivých plodín, škodcov atď.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Príloha I Témy oddiel 2 (Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia) pododdiel Činnosti 

prvý nadpis (Trvalo udržateľná výroba a riadenie...) - zarážka 3

– optimalizácia živočíšnej výroby a 
ochrany zvierat v celom 
poľnohospodárstve, rybolove a vo vodnom 
hospodárstve, okrem iného využívaním 
genetických poznatkov, nových chovných 
metód a lepším pochopením fyziológie a 
správania zvierat a lepším pochopením a 
kontrolou infekčných chorôb zvierat 
vrátane zoonóz. Kontrola infekčných 
chorôb sa bude tiež realizovať pomocou 
vývoja nástrojov na monitorovanie, 
prevenciu a kontrolu, prostredníctvom 
základného a aplikovaného výskumu 
vakcín a diagnostiky, štúdia ekológie 
známych a nových nositeľov infekcie a 
iných hrozieb, vrátane svojvoľných činov a 
vplyvov rozličných systémov fungovania 
poľnohospodárskych podnikov a klímy.
Vyvinú sa tiež nové poznatky o bezpečnej 
likvidácii živočíšneho odpadu a zlepší sa 
riadenie vedľajších produktov.

– optimalizácia živočíšnej výroby, zdravia
a ochrany zvierat v celom 
poľnohospodárstve, rybolove a vo vodnom 
hospodárstve, okrem iného využívaním 
genetických poznatkov, nových chovných 
metód a lepším pochopením fyziológie a 
správania zvierat a lepším pochopením a 
kontrolou infekčných chorôb zvierat 
vrátane zoonóz a ich patogénnych 
mechanizmov. Kontrola infekčných chorôb 
sa bude tiež realizovať pomocou vývoja 
nástrojov na monitorovanie, prevenciu a 
kontrolu, prostredníctvom základného a 
aplikovaného výskumu vakcín a 
diagnostiky, štúdia ekológie známych a 
nových nositeľov infekcie a iných hrozieb 
vrátane svojvoľných činov a vplyvov 
rozličných systémov fungovania 
poľnohospodárskych podnikov a klímy.
Vyvinú sa tiež nové poznatky o bezpečnej 
likvidácii živočíšneho odpadu a zlepší sa 
riadenie vedľajších produktov.

– Zohľadnia sa aj ďalšie hrozby pre 
trvalú udržateľnosť a bezpečnosť výroby 
potravín, akými sú možné vplyvy 
klimatických zmien na výrobný proces.
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Odôvodnenie

V súvislosti s kontrolou zoonóz je veľmi užitočné uplatňovať kritériá týkajúce sa jednak 
prevencie a zistenia ich vzniku, jednak mechanizmov vývoja vírusov, ktoré ich spôsobujú.
Existuje teda dostatočné odôvodnenie na konkrétne opatrenia na štúdium rozvoja a správania 
sa patogénnych činiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Príloha I Témy oddiel 2 (Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia) pododdiel Činnosti 

prvý nadpis (Trvalo udržateľná výroba a riadenie...) - zarážka 4

– poskytnutie nástrojov, ktoré osoby 
zodpovedné za tvorbu politík a iné 
zainteresované osoby potrebujú na podporu 
realizácie podstatných stratégií, politík a 
právnych predpisov a najmä na podporu 
vytvorenia európskej vedomostnej 
bioekonomiky a uspokojenia potrieb 
vidieckeho rozvoja a rozvoja pobrežných 
oblastí. Spoločná politika rybného 
hospodárstva sa bude podporovať 
prostredníctvom vývoja prispôsobivých 
prístupov podporujúcich celý 
ekosystémový prístup na získavanie 
morských zdrojov. Súčasťou výskumu vo 
všetkých politikách budú tiež 
socioekonomické štúdie, porovnávacie 
vyšetrovania rozličných systémov 
fungovania poľnohospodárskych podnikov, 
nákladovo efektívnych systémov riadenia 
rybolovu, chovu zvierat na iné účely než na 
konzumáciu, interakcií s lesným 
hospodárstvom a štúdie s cieľom zlepšiť 
život na vidieku a na pobreží.

– poskytnutie nástrojov, ktoré osoby 
zodpovedné za tvorbu politík a iné 
zainteresované osoby potrebujú na podporu 
realizácie podstatných stratégií, politík a 
právnych predpisov a najmä na podporu 
vytvorenia európskej vedomostnej 
bioekonomiky a uspokojenia potrieb 
vidieckeho rozvoja a rozvoja pobrežných 
oblastí. Spoločná politika rybného 
hospodárstva sa bude podporovať 
prostredníctvom vývoja prispôsobivých 
prístupov podporujúcich celý 
ekosystémový prístup na získavanie 
morských zdrojov. Súčasťou výskumu vo 
všetkých politikách budú tiež 
socioekonomické, environmentálne a 
etické štúdie, porovnávacie vyšetrovania 
rozličných systémov fungovania 
poľnohospodárskych podnikov, nákladovo 
efektívnych systémov riadenia rybolovu, 
chovu zvierat na iné účely než na 
konzumáciu, interakcií s lesným 
hospodárstvom a štúdie s cieľom zlepšiť 
život na vidieku a na pobreží.

Odôvodnenie

Etické zásady politík priaznivých životných podmienok zvierat a metódy environmentálneho 
lovu sú dôležité aj pre akvakultúru a rybolov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Príloha I Témy oddiel 2 (Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia) pododdiel Činnosti 

druhý nadpis („Od stola až do poľnohospodárskeho podniku“: potraviny, zdravie a životné 
podmienky)- zarážka 2

„Od stola až do poľnohospodárskeho 
podniku“: potraviny, zdravie a životné 
podmienky

(Nemá vplyv na slovenskú verziu.)

Odôvodnenie
(Nemá vplyv na slovenskú verziu.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Príloha I Témy oddiel 2 (Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia) pododdiel Činnosti 

druhý nadpis („Od stola až do poľnohospodárskeho podniku“: potraviny, zdravie a životné 
podmienky)- zarážka 2

– pochopenie stravovacích faktorov a 
návykov ako hlavného kontrolovateľného 
faktora vo vývoji a znižovaní výskytu 
chorôb a porúch súvisiacich so 
stravovaním. Do tejto oblasti spadá rozvoj 
a uplatňovanie nutrigenomiky a systémovej 
biológie a štúdium interakcií medzi 
výživou, fyziologickými a 
psychologickými funkciami. Mohlo by to 
viesť k zmenám v spracovaní potravín a 
vývoju nových druhov potravín, diétnych 
potravín a potravín s uvedením nutričných 
a zdravotných charakteristík. Vyšetrovanie 
tradičných, miestnych a sezónnych 
potravín a výživy môže byť dôležité aj na 
zdôraznenie vplyvu určitých potravín na 
zdravie a pre vývoj integrovaného 
potravinového poradenstva.

– pochopenie stravovacích faktorov a 
návykov ako hlavného kontrolovateľného 
faktora vo vývoji a znižovaní výskytu 
chorôb a porúch súvisiacich so 
stravovaním vrátane obezity (u detí a 
dospelých) a alergií; výživa v spojení s 
prevenciou chorôb vrátane vedomostí o 
zdravosti, vlastnostiach a zložkách 
potravín. Do tejto oblasti spadá rozvoj a 
uplatňovanie nutrigenomiky a systémovej 
biológie a štúdium interakcií medzi 
výživou, fyziologickými a 
psychologickými funkciami. Mohlo by to 
viesť k zmenám v spracovaní potravín a 
vývoju nových druhov potravín, diétnych 
potravín a potravín s uvedením nutričných 
a zdravotných charakteristík. Vyšetrovanie 
tradičných, miestnych a sezónnych 
potravín a výživy môže byť dôležité aj na 
zdôraznenie vplyvu určitých potravín na 
zdravie a pre vývoj integrovaného 
potravinového poradenstva.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh rozširuje rozsah pôsobnosti siedmeho rámcového 
programu o rôzne iniciatívy diétneho a zdravého stravovania, ktoré Únia v súčasnosti 
propaguje prostredníctvom ostatných nástrojov, akými sú programy verejného zdravia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Príloha I Témy oddiel 2 (Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia) pododdiel Činnosti 

druhý nadpis („Od stola až do poľnohospodárskeho podniku“: potraviny, zdravie a životné 
podmienky)- zarážka 3

– optimalizácia inovácií v európskom 
potravinárskom priemysle prostredníctvom 
integrácie pokrokových technológií do 
tradičnej výroby potravín, technológie 
kľúčových procesov na zvýšenie 
funkčnosti potravín, rozvoja a 
demonštrácie technicky vyspelého a 
ekologicky účinného spracovania a balenia, 
inteligentnej kontroly a efektívnejšieho 
riadenia vedľajších produktov, odpadov a 
energie. Nový výskum tiež vyvinie trvalo 
udržateľné a nové technológie pre 
živočíšne krmivá, vrátane ustanovení o 
výrobe bezpečných krmív a na kontrolu 
kvality krmív.

– optimalizácia inovácií v európskom 
potravinárskom priemysle prostredníctvom 
integrácie pokrokových technológií do 
tradičnej výroby potravín, technológie 
kľúčových procesov na zvýšenie 
funkčnosti potravín, rozvoja nových 
zložiek a výrobkov, zachovania spôsobov a 
technológií a organoleptických aspektov 
výroby potravín a nových potravinových 
zložiek, rozvoja a demonštrácie technicky 
vyspelého a ekologicky účinného 
spracovania a balenia, inteligentnej 
kontroly a efektívnejšieho riadenia 
vedľajších produktov, odpadov a energie 
Nový výskum tiež vyvinie trvalo 
udržateľné a nové technológie pre 
živočíšne krmivá, vrátane ustanovení o 
výrobe bezpečných krmív a na kontrolu 
kvality krmív.

Odôvodnenie

V oblasti výroby potravín sa inovácie nemôže obmedziť iba na pestovanie nových plodín 
alebo výrobu nových výrobkov. K zlepšeniam by mohlo dôjsť a sú nevyhnutné v oblasti 
základného potravinového inžinierstva a potravinových zložiek a to prostredníctvom vývoja 
nových programov. Súčasne je nevyhnutné, aby sa pokračovalo vo výskume technológií v 
oblasti výrobného procesu (s cieľom navrhnúť lepšie techniky balenia a skladovania, atď.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Príloha I Témy oddiel 2 (Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia) pododdiel Činnosti 

tretí nadpis (Biovýskum a biotechnológia pre trvalo udržateľné nepotravinové produkty a 
postupy )- zarážka 1

– na posilnenie vedomostnej základne a 
vývoj pokrokových technológií výroby 
suchozemskej a morskej biomasy pre 

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

využitie v energetike a priemysle. Zahŕňa 
rastlinnú, živočíšnu a mikrobiálnu 
genomiku a metabolomiku s cieľom zvýšiť 
produktivitu a zloženie surovín a zásob 
krmív z biomasy na optimalizáciu 
konverzie na produkty s vysokou mierou 
pridanej hodnoty pri súčasnom využívaní 
prírodných a posilnených suchozemských a 
vodných organizmov ako nových zdrojov. 
Tieto činnosti budú plne zahŕňať analýzu 
životného cyklu praktík 
poľnohospodárskych podnikov, dopravy a 
skladovania a rozmiestnenia trhov 
bioproduktov. Primerane sa bude riešiť 
uplatňovanie priemyselných biotechnológií 
v rámci celého plodinového reťazca s 
cieľom dosiahnuť plný potenciál prístupu 
biorafinérií (napríklad zelené chemikálie), 
vrátane socioekonomických, 
agronomických, ekologických a 
spotrebiteľských aspektov. Tieto činnosti 
sa rozšíria o rastúce pochopenie a kontrolu 
rastlinného a mikrobiálneho metabolizmu 
na úrovni buniek a na nižšej úrovni vo 
výrobe komodít s vysokou mierou pridanej 
hodnoty s využitím bioprocesov s vyššími 
výnosmi, lepšou kvalitou a čistotou 
konvertovaných výrobkov vrátane dizajnu 
biokatalytického procesu. 

– okrem toho sa budú využívať alebo 
vyvíjať biotechnológie pre nové výrobky a 



PR\613357SK.doc PE 368.072v03-0057/136 PR\613357SK.doc

SK

postupy so zlepšenou vyššou kvalitou, s 
vysokou mierou pridanej hodnoty a 
obnoviteľné výrobky a postupy 
vychádzajúce z lesného hospodárstva s 
cieľom posilniť trvalú udržateľnosť dreva a 
drevárskej výroby vrátane zásob reziva a 
obnoviteľnej bioenergie. 

– pozornosť sa bude venovať aj potenciálu 
biotechnológie určiť, monitorovať, 
predchádzať, riešiť a odstraňovať 
znečistenie s dôrazom na maximalizáciu 
ekonomickej hodnoty odpadu a vedľajších 
produktov prostredníctvom nových 
bioprocesov samostatne alebo v 
kombinácii s rastlinnými systémami 
a/alebo chemickými katalyzátormi.

– pozornosť sa bude venovať aj 
činnostiam zameraným na zachovanie 
prírodného dedičstva a oblastí výnimočnej 
prírodnej krásy, v prípade ktorých sa 
preukázalo, že zohrávajú rozhodujúcu 
úlohu v rámci posilňovania trvalo 
udržateľného a ekologického vidieckeho 
cestovného ruchu.

Odôvodnenie

V 90-tych rokoch Americká chemická spoločnosť vyvinula koncept „zelených chemikálií“ 
(alebo trvalo udržateľných chemikálií), ktorý sa vzťahuje na rozvoj a používanie výrobkov a 
postupov, ktoré znižujú alebo eliminujú používanie alebo výrobu látok, ktoré ohrozujú ľudské 
zdravie alebo životné prostredie. Tomuto konceptu je nevyhnutné venovať primeranú 
pozornosť, predovšetkým pokiaľ ide o nové úlohy, ktoré stanovila EÚ v súvislosti s 
biopalivamia a zdrojmi bioenergie.

Je nevyhnutné, aby sa vzhľadom na možné výhody z ekonomického hľadiska, ako aj z hľadiska 
trvalej udržateľnosti zohľadnili tiež činnosti zamerané na zachovanie prírodného dedičstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Príloha I Témy oddiel 2 (Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia) pododdiel 

Medzinárodná spolupráca prvý odsek

Medzinárodná spolupráca je prioritným 
aspektom pre výskum v téme „Potraviny, 
poľnohospodárstvo a biotechnológia“ a v 
celej oblasti sa stretáva so silnou podporou.

Medzinárodná spolupráca je prioritným 
aspektom pre výskum v téme „Potraviny, 
poľnohospodárstvo a biotechnológia“ a v 
celej oblasti sa stretáva so silnou podporou. 
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Bude sa podporovať výskum, ktorý je 
osobitným záujmom rozvojových krajín, 
berúc do úvahy miléniové rozvojové ciele 
a už prebiehajúce činnosti. Uskutočnia sa 
osobitné akcie s cieľom posilniť 
spoluprácu s prioritnými partnerskými 
regiónmi a krajinami – najmä s tými, ktoré 
sú zapojené v medziregionálnych 
rozhovoroch a dvojstranných vedecko-
technických dohodách, ako aj so 
susednými krajinami a novými 
ekonomikami a rozvojovými krajinami.

Bude sa podporovať výskum, ktorý je 
osobitným záujmom rozvojových krajín, 
berúc do úvahy miléniové rozvojové ciele 
a už prebiehajúce činnosti (napríklad siete 
na zlepšenie správy pôd a vodných 
zdrojov). Uskutočnia sa osobitné akcie s 
cieľom posilniť spoluprácu s prioritnými 
partnerskými regiónmi a krajinami – najmä 
s tými, ktoré sú zapojené v 
medziregionálnych rozhovoroch a 
dvojstranných vedecko-technických 
dohodách, ako aj so susednými krajinami a 
novými ekonomikami a rozvojovými 
krajinami.

Odôvodnenie

Vzhľadom na solidaritu a rozvojovú spoluprácu, na ktorú sa odvoláva tento odsek, by sa mala 
venovať pozornosť významu, aký má šírenie našich znalostí a technológií týkajúcich sa správy 
pôd a vodných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Cieľ

Zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu a umožniť Európe zvládnuť 
budúci vývoj informačných a 
komunikačných technológií a podieľať sa 
na jeho tvorbe tak, aby sa splnili 
požiadavky spoločnosti a hospodárstva.

Činnosti posilnia európsku vedecko-
technickú základňu a zabezpečia globálne 
vodcovstvo v oblasti informačných a 
komunikačných technológií, pomôžu hnať 
a stimulovať inovácie prostredníctvom 
využívania informačných a 
komunikačných technológií a zabezpečia, 
že pokrok v oblasti informačných a 
komunikačných technológií sa rýchlo 
zhodnotí v prospech európskych občanov, 
podnikov, priemyslu a vlád.

Zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu a umožniť Európe zvládnuť 
budúci vývoj informačných a 
komunikačných technológií a podieľať sa 
na jeho tvorbe tak, aby sa splnili 
požiadavky spoločnosti a hospodárstva. 
Činnosti posilnia európsku vedecko-
technickú základňu a zabezpečia globálne 
vodcovstvo v oblasti informačných a 
komunikačných technológií, pomôžu hnať 
a stimulovať inovácie prostredníctvom 
využívania informačných a 
komunikačných technológií a zabezpečia, 
že pokrok v oblasti informačných a 
komunikačných technológií sa rýchlo 
zhodnotí v prospech európskych občanov, 
podnikov, priemyslu a vlád. Preklenovanie 
digitálnej priepasti a odstraňovanie 
vylúčenia z informačnej spoločnosti tvoria 
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prioritné ciele týchto činností.

Odôvodnenie

Preklenovanie digitálnej priepasti je jednou z výziev, ktorým čelí vedomostná spoločnosť a 
vznikajúce hospodárstvo. Úlohou verejných orgánov je zabezpečiť, aby sa informačná 
spoločnosť rozvíjala bez rizika vzniku digitálnej priepasti. Na dosiahnutie tohto cieľa je 
potrebné využiť rôzne nástroje a programy EÚ a preto jedným z hlavných cieľov činností 
týkajúcich sa siedmeho rámcového programu musí byť preklenovanie digitálnej priepasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Úvod prvý odsek

Informačné a komunikačné technológie 
zohrávajú jedinečnú dokázanú úlohu pri 
podpore inovácií, kreativity a 
konkurencieschopnosti všetkých odvetví 
priemyslu a služieb. Sú nevyhnutné na 
riešenie kľúčových spoločenských 
problémov a modernizáciu verejných 
služieb a sú základom pokroku vo všetkých 
oblastiach vedy a techniky. Európa preto 
musí zvládať a formovať budúci vývoj 
informačných a komunikačných 
technológií a zabezpečiť, aby výrobky a 
služby založené na týchto technológiách 
boli prijímané a využívané tak, aby 
poskytovali maximálny možný prínos pre 
občanov a podniky.

Informačné a komunikačné technológie 
zohrávajú jedinečnú dokázanú úlohu pri 
podpore inovácií, kreativity a 
konkurencieschopnosti všetkých odvetví 
priemyslu a služieb. Sú nevyhnutné na 
riešenie kľúčových spoločenských 
problémov a modernizáciu verejných 
služieb a sú základom pokroku vo všetkých 
oblastiach vedy a techniky. Európa preto 
musí zvládať a formovať budúci vývoj 
informačných a komunikačných 
technológií a zabezpečiť, aby výrobky a 
služby založené na týchto technológiách 
boli prijímané a využívané tak, aby 
poskytovali maximálny možný prínos pre 
občanov a podniky. Zároveň by sa malo 
poukázať na skutočnosť, že informačné a 
komunikačné technológie môžu byť 
nápomocné pri budovaní sociálnej a 
teritoriálnej súdržnosti tým, že ponúkajú 
všetkým jednotlivcom a podnikom 
možnosť využitia výhod informačnej 
spoločnosti bez ohľadu na miesto ich 
pobytu, ich pohlavie alebo sociálne a 
hospodárske podmienky. Jednou z priorít 
výskumu a technického rozvoja v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií by preto malo byťzmenšenie 
digitálnej priepasti a zníženie vylúčenia z 
informačnej spoločnosti.
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Odôvodnenie

Informačné a komunikačné technológie ako nástroj sociálnej a teritoriálnej súdržnosti majú 
veľký potenciál, môžu však spôsobiť vylúčenie niektorých spoločností a podnikov z 
vedomostnej spoločnosti. Rast informačnej spoločnosti preto nesmie spôsobiť prehĺbenie 
digitálnej priepasti a vývoj a technický rozvoj musia zohrávať hlavnú úlohu v rámci hľadania 
spôsobov, akými je možné predchádzať vylúčeniu z informačnej spoločnosti, bez ohľadu na 
podmienky, v akých sa nachádzajú daní jednotlivci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Úvod tretíodsek

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

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

Odôvodnenie

Objasnenie textu: spojenie „plná integrácia informačných a komunikačných technológii“ je 
zrozumiteľnejšie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Úvod tretí odsek a 

(nový)

Priblíženie informačných a 
komunikačných technológií bližšie k 
potrebám jednotlivcov a organizácií 
znamená utajenie ich zložitosti s cieľom 
ich uľahčenia a sprístupnenia, ako aj 
uľahčenia bezpečných, spoľahlivých 
aplikácií a služieb, ktoré je možné 
prispôsobovať v závislosti od požiadaviek 
používateľov.

Odôvodnenie

Vždy by sa malo prihliadať na požiadavky užívateľov a preto by sa mal klásť dôraz na 
vytvorenie ľahšej a prístupnejšej vzájomnej súčinnosti s užívateľmi, ktorá vo väčšej miere 
zodpovedá ich potrebám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Úvod štvrtý odsek

Činnosti budú zahŕňať akcie spolupráce a 
tvorbu sietí, podporovať spoločné 
technologické iniciatívy – vrátane 
vybraných aspektov výskumu v oblasti 
nanoelektronických technológií a 
vstavaných systémov spracovania dát – a 
iniciatívy koordinácie vnútroštátnych 
programov – vrátane oblasti pomoci 
starším alebo chorým osobám pri 
samostatnom bývaní. Priority týchto 
činností budú zahŕňať témy vychádzajúce 
(okrem iných zdrojov) z práce európskych 
technologických platforiem. Takisto sa 
vyvinú tematické synergie s príbuznými 
činnosťami v rámci iných osobitných 
programoch.

Činnosti budú zahŕňať akcie spolupráce a 
tvorbu sietí, podporovať spoločné 
technologické iniciatívy – vrátane 
vybraných aspektov výskumu v oblasti 
nanoelektronických technológií a 
vstavaných systémov spracovania dát – a 
iniciatívy koordinácie vnútroštátnych 
programov – vrátane oblasti pomoci 
starším alebo chorým osobám pri 
samostatnom bývaní. Priority týchto 
činností budú zahŕňať témy vychádzajúce 
(okrem iných zdrojov) z práce európskych 
technologických platforiem. Takisto sa 
vyvinú tematické synergie s príbuznými 
činnosťami v rámci iných osobitných 
programoch. Okrem tohto sa vyvinie aj 
úsilie o dosiahnutie maximálnej synergie 
a komplementarity s ďalšími programami 
a iniciatívami Spoločenstva, predovšetkým 
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so štrukturálnymi fondmi, programom pre 
konkurencieschopnosť a inováciu, 
iniciatívou i-2010 a programami 
členských štátov na národnej a 
regionálnej úrovni, ktoré sa týkajú 
informačných a komunikačných 
technológií.

Odôvodnenie

Z dôvodu, aby nedochádzalo k duplikácii úsilia, ale skôr k jeho spojeniu, je nevyhnutná 
koordinácia všetkých programov (na úrovni Spoločenstva, ako aj členských štátov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Úvod piaty odsek

Aktívna účasť malých a stredných 
podnikov a iných malých subjektov v 
činnostiach je vzhľadom na ich úlohu v 
podpore inovácií nevyhnutná. Zohrávajú 
neodmysliteľnú úlohu vo vývoji a rozvoji 
nových vízií v oblasti informačných a 
komunikačných technológií a ich 
aplikácií a pri ich transformácii na 
podnikové aktíva.

V oblasti informačných a komunikačných 
technológií pôsobí veľmi veľa malých a 
stredných podnikov, a preto sa im bude 
venovať osobitná pozornosť a podporí sa 
ich účasť na činnostiach v oblasti 
výskumu, rozvoja a inovácií vyčlenením 
minimálne 20 % z prostriedkov rozpočtu 
pre tento prioritný program.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, 
aby sa zoskupovaním malých a stredných 
podnikov v rámci projektov a 
technologických platforiem uľahčila ich 
účasť a je nevyhnutné, aby sa zabezpečili 
minimálne finančné prostriedky.

Odôvodnenie

Problémy, s ktorými sa stretávali malé a stredné podniky v rámci činností v oblasti výskumu, 
rozvoja a inovácie, sú dobre známe. Je nevyhnutné, aby sa vytvorením zoskupení podporila
ich účasť na takýchto činnostiach. Na dosiahnutie účinnosti takýchto opatrení je nevyhnutné, 
aby sa zabezpečili minimálne finančné prostriedky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Úvod piaty odsek 

a (nový)

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
informovaniu o výsledkoch výskumu v 
oblasti informačných a komunikačných 
technológií, ako aj zvyšovaniu povedomia 
širokej verejnosti v otázkach vedy, s 
cieľom priblížiť obyvateľom oblasť vedy 
a techniky.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby široká verejnosť bola čo najviac informovaná o výsledkoch výskumu v 
oblasti informačných a komunikačných technológií. Tak bude možné, aby sa vedecké poznatky 
priblížili spoločnosti a široká verejnosť získala lepšie poznatky o význame a výhodách 
spojených s vedeckými pokrokmi v oblasti informačných a komunikačných technológií, ako aj 
o ich užitočnom využití.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Úvod piaty odsek 

b (nový)

Komunikačná bezpečnosť: nové 
technológie kódovania informácií popri 
softvérového šifrovaní. Rozvoj a 
hodnotenie hardvérových šifrovacích 
systémov pre bezdrôtové, satelitné a 
optické systémy. Navrhovanie 
kompaktných, pevných kódovacích 
zariadení. Vyhodnotenie dosiahnuteľných 
bezpečnostných úrovní. Využitie 
nepravidelných nosných vĺn (chaotických 
vĺn) na zvýšenie úrovne bezpečnosti 
prenosu. Vyhodnotenie výkonnosti tejto 
technológie a jej začlenenie do 
existujúcich komunikačných sietí. 

Odôvodnenie

V rámci sociálnej štruktúry EÚ je nevyhnutná analýzy bezpečnosti komunikačných sietí. Je 
potrebné, aby sa k tradičným softvérovým šifrovacím technológiám hľadali alternatívy. 
Hardvérové šifrovanie informácií nemusí byť len alternatívou, ale aj doplnením existujúcich 
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technológií. Výskum EÚ je na poprednom mieste v tejto oblasti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Činnosti prvý 

nadpis Opory informačných a komunikačných technológií - druhá zarážka

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

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

Odôvodnenie

Konvergencia by sa nemala vzťahovať len na siete, ale aj na služby, pretože široká verejnosť 
si želá, aby dostávala služby bez ohľadu na použitú infraštruktúru.

Pokiaľ ide o riadenie sieťových zdrojov, je nevyhnutné venovať osobitnú pozornosť tomu, aby 
sa v prípade mierneho preťaženia siete zabezpečilo dodržiavanie politiky kvalitných služieb.

Účinnosť je potrebná v každej situácii, a preto by sa jej vždy mala venovať pozornosť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Činnosti prvý 

nadpis Opory informačných a komunikačných technológií - tretia zarážka

– Vstavané systémy, spracovanie dát a 
riadenie: výkonnejšie, bezpečnejšie, 
rozčlenené, spoľahlivé a účinné hardvérové 
a softvérové systémy schopné vnímať, 

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

kontrolovať a prispôsobiť sa svojmu 
prostrediu za súčasnej optimalizácie 
využívania zdrojov, metódy a nástroje 
modelovania, dizajnu a inžinierstva 
modelov s cieľom zvládnuť ich 
komplexnosť, otvorené skladacie 
architektúry a bezmerítkové („scale-free“) 
platformy, middleware a rozčlenené 
operačné systémy umožňujúce skutočne 
bezproblémové prostredia na snímanie, 
ovládanie, riadenie, spracovanie dát, 
komunikáciu, skladovanie a dodávku 
služieb, architektúry na spracovanie dát 
zahŕňajúce heterogénne, sieťované a 
rekonfigurovateľné komponenty vrátane 
podpory zostavenia, programovania a 
behu, kontrola rozsiahlych, rozčlenených, 
neurčitých systémov, ktoré zohľadňujú 
potvrdenie, osvedčenie, kontrolu 
technológie a podporu štandardizácie.

Odôvodnenie

[Prvý odsek tohto odôvodnenia sa nevzťahuje na slovenskú verziu.]

Pokiaľ ide o informačné a komunikačné technológie, základnú úlohu zohráva podpora 
štandardizácie, pretože bez štandardizácie nie je možné dosiahnuť úspory z veľkosériovej 
výroby, ktoré z hľadiska nákladov zefektívnia informačné a komunikačné technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Činnosti prvý 

nadpis Opory informačných a komunikačných technológií - štvrtá zarážka

– Softvér, systémy typu Grid, bezpečnosť a 
spoľahlivosť: technológie, nástroje a 
metódy pre dynamický a dôveryhodný 
softvér, architektúry a systémy middleware 
podporujúce služby náročné na vedomosti 
vrátane ich poskytovania vo forme 
doplnkových služieb, interoperabilné 
bezmerítkové („scale-free“) infraštruktúry 
zamerané na služby, virtualizácia zdrojov v 
systéme typu Grid, sieťovocentrické 
operačné systémy, otvorené platformy a 

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

služby, virtualizácia zdrojov v systéme 
typu Grid, sieťovocentrické operačné 
systémy, otvorené platformy a 
kolaboratívne prístupy k vývoju softvéru, 
služieb a systémov, nástroje na 
zostavovanie, zvládanie nečakaného 
správania komplexných systémov, 
zvýšenie spoľahlivosti a pružnosti 
rozsiahlych, rozčlenených a prerušovane 
prepojených systémov a služieb, bezpečné 
a dôveryhodné systémy a služby, vrátane 
kontroly a autentifikácie prístupu pri 
zohľadnení aspektov ochrany súkromia, 
dynamické stratégie bezpečnosti a 
spoľahlivosti, metamodely spoľahlivosti a 
dôveryhodnosti, zavádzanie softvérových 
modelov do priemyslu.

Odôvodnenie

Jednou z pálčivých otázok v oblasti softvérového inžinierstva je otázka metriky, ktorá je 
nevyhnutná na zmeranie kvality vývoja v oblasti počítačových technológií, a preto sa táto 
otázka musí stať súčasťou tejto oblasti výskumu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Činnosti prvý 

nadpis Opory informačných a komunikačných technológií - piata zarážka

– Vedomosti, kognitívne systémy a 
systémy schopné učenia: metódy a 
techniky na získanie, interpretáciu, 
reprezentáciu, personalizáciu, obnovu, 
zdieľanie a šírenie vedomostí, spoznávanie 
sémantických vzťahov v obsahu 
využiteľných pre ľudí alebo stroje, umelé 
systémy na vnímanie, interpretáciu a 
hodnotenie informácií schopné spolupráce, 
samostatného konania a učenia, teórie a 
pokusy presahujúce prírastkové pokroky 
prostredníctvom získavania informácií z 
prirodzeného poznania, najmä z učenia a 
pamäti, tiež na účely dosiahnutia pokroku v 
oblasti systémov ľudského učenia.

– Vedomosti, kognitívne systémy a 
systémy schopné učenia: metódy a 
techniky na získanie, interpretáciu, 
reprezentáciu, personalizáciu, obnovu, 
zdieľanie a šírenie vedomostí, spoznávanie 
sémantických vzťahov v obsahu 
využiteľných pre ľudí alebo stroje, 
s distribuovaným riadením vedomostí,
umelé systémy na vnímanie, interpretáciu a 
hodnotenie informácií schopné spolupráce, 
samostatného konania a učenia, teórie a 
pokusy presahujúce prírastkové pokroky 
prostredníctvom získavania informácií z 
prirodzeného poznania, najmä z učenia a 
pamäti, tiež na účely dosiahnutia pokroku v 
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oblasti systémov ľudského učenia.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že komunikačná infraštruktúra je rozdelená, musí byť rozdelené aj riadenie 
vedomostí, a preto by sa táto skutočnosť mala konkrétne uviesť v rámci tejto oblasti výskumu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Činnosti prvý 

nadpis Opory informačných a komunikačných technológií - šiesta zarážka

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

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

Odôvodnenie

V rámci interakcie užívateľa so systémom by mal byť hovorový jazyk najprirodzenejším 
prostriedkom. Táto skutočnosť by sa mala konkrétne uviesť preto, aby zdôraznila potrebu 
podpory výskumu, rozvoja a inovácií v tejto oblasti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Činnosti druhý 

nadpis Integrácia technológií - druhá zarážka

– Domáce prostredia: monitorovanie, 
kontrola a podpora domova, budov a 
verejných priestorov, bezproblémová 

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

interoperabilita a používanie zariadení pri 
zohľadnení nákladovej efektívnosti, 
dostupnosti a použiteľnosti, nové služby 
(vrátane služieb v oblasti zábavného 
priemyslu) a nové formy interaktívneho 
digitálneho obsahu a služieb, prístup k 
informáciám a riadeniu vedomostí.

Odôvodnenie

[Prvý odsek tohto odôvodnenia sa nevzťahuje na slovenskú verziu.]

Časti týkajúce sa zábavného priemyslu sa nesmú vylúčiť z tejto oblasti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Činnosti tretí 

nadpis Aplikačný výskum- prvá zarážka  - prvá podzarážka

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

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

Odôvodnenie

Výsledky uskutočnených meraní je potrebné tajne odoslať do monitorovacieho strediska, v 
ktorom ich môžu vyhodnotiť odborníci v oblasti zdravotníctva. Je preto treba doplniť cyklus 
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výskum, rozvoj a inovácie. 

Starnutie populácie si vyžaduje výskum a rozvoj nových postupov, ktoré znížia tlak vyvíjaný 
na nemocnice a súčasne zlepšia kvality života ľudí bez toho, aby sa znížila úroveň 
poskytovanej pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Činnosti tretí 

nadpis Aplikačný výskum- prvá zarážka  - prvá podzarážka a (nová)

– v oblasti kvality života ľudí: lepšia
informovanosť a prístup k vedeckým 
poznatkom, prístup k najdôležitejším 
verejným službám (napr. daňovým 
orgánom a pod.) a často využívaným 
súkromným službám (zariadenia voľného 
času, banky a pod.),

Odôvodnenie

Informačné a komunikačné technológie majú priamy a bezprostredný vplyv na kvalitu života 
ľudí, pretože poskytujú lepší a jednoduchší prístup k informáciám a k základným verejným 
službám a často využívaným súkromným službám, čím dochádza k uľahčeniu využívania 
týchto služieb a zabezpečovaniu jednoduchšieho prístupu k informáciám, ktoré sú pre nich 
dostupné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Činnosti tretí 

nadpis Aplikačný výskum- prvá zarážka  - druhá podzarážka

– v oblasti štátnej moci: používanie 
informačných a komunikačných 
technológií v interdisciplinárnom prístupe 
vo verejnej správe v kombinácii s 
organizačnými zmenami a novými 
zručnosťami s cieľom poskytnúť 
inovatívne, na občanov zamerané služby 
pre všetkých, pokrokový výskum a riešenia 
na základe informačných a komunikačných 
technológií na posilnenie demokratických 
procesov a spolupodieľania sa občanov a 

– v oblasti štátnej moci: používanie 
informačných a komunikačných 
technológií v interdisciplinárnom prístupe 
vo verejnej správe v kombinácii s 
organizačnými zmenami a novými 
zručnosťami s cieľom poskytnúť 
inovatívne, na občanov zamerané služby 
pre všetkých, pokrokový výskum a riešenia 
na základe informačných a komunikačných 
technológií na posilnenie demokratických 
procesov (vrátane e-demokracie) a 
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na zvýšenie výkonnosti a kvality služieb 
verejného sektora, interakcie s a medzi 
správami a vládami a na podporu procesov 
tvorby právnych predpisov a politík na 
všetkých stupňoch demokracie.

spolupodieľania sa občanov a na zvýšenie 
výkonnosti a kvality služieb verejného 
sektora, interakcie s a medzi správami a 
vládami a na podporu procesov tvorby 
právnych predpisov a politík na všetkých 
stupňoch demokracie,

Odôvodnenie

Informačné a komunikačné technológie sa môžu a mali by sa použiť na podporu demokracie. 
V tejto oblasti e-demokracia uľahčuje účasť širokej verejnosti, má neobmedzený rozsah, 
umožňuje rýchlejšie zhromažďovanie údajov a výmenu informácií a nie je ovplyvnená 
byrokraciou. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
[Nevzťahuje sa na slovenskú verziu.]

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Činnosti tretí 

nadpis Aplikačný výskum- druhá zarážka  - druhá podzarážka

– systémy, nástroje a služby učenia za 
podpory technológií prispôsobené 
jednotlivým osobám v závislosti od 
konkrétnych podmienok, základné otázky 
ľudského učenia v procese učenia 
sprostredkovaného použitím informačných 
a komunikačných technológií, zlepšenie 
schopnosti osôb učiť sa aktívne.

– systémy, nástroje a služby (vrátane 
elektronického vzdelávania) učenia za 
podpory technológií prispôsobené 
jednotlivým osobám v závislosti od 
konkrétnych podmienok týkajúcich sa 
harmonizácie systémov vzdelávania v 
Európe, základné otázky ľudského učenia 
v procese učenia sprostredkovaného 
použitím informačných a komunikačných 
technológií, zlepšenie schopnosti osôb učiť 
sa aktívne, celoživotné vzdelávanie,

Odôvodnenie

Elektronické vzdelávanie uľahčuje vzdelávanie: Uplatnením informačných a komunikačných 
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technológií v oblasti vzdelávania sa odstráni faktor vzdialenosti v rámci tradičných 
diaľkových vzdelávacích médií, zníži časová strata v komunikácii (bez ohľadu na to, kde sa 
práve daný účastník nachádza) a okrem iného pomôže študentom rozvíjať svoje počítačové 
schopnosti. 

Celoživotné vzdelávanie je dôležité v prípade, ak ľudia majú mať k dispozícii aktuálne 
informácie v oblastiach, ako sú napr. informačné a komunikačné technológie, v ktorých 
dochádza k rýchlemu technologickému rozvoju. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Činnosti tretí 

nadpis Aplikačný výskum- tretia zarážka  - prvá podzarážka

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

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

Odôvodnenie

Informačné a komunikačné technológie ponúkajú veľa nových možností pre podniky, ktoré 
dokážu zvýšiť svoju produktivitu využitím nových technológií, ktoré im poskytnú väčší a ľahší 
prístup na trhy a k väčšiemu okruhu dodávateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Činnosti tretí 

nadpis Aplikačný výskum- tretia zarážka  - prvá podzarážka a (nová)

- nové príležitosti pre podniky: zvýšená 
produktivita v dôsledku využitia 
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informačných a komunikačných 
technológií, prístup na nové trhy a 
k dodávateľom prostredníctvom 
elektronického obchodovania, 

Odôvodnenie

Informačné a komunikačné technológie ponúkajú veľa nových možností pre podniky, ktoré 
dokážu zvýšiť svoju produktivitu využitím nových technológií, ktoré im poskytnú väčší a ľahší 
prístup na trhy a k väčšiemu okruhu dodávateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Príloha I Témy oddiel 3  Informačné a komunikačné technológie pododdiel Činnosti 

pododdiel Odozva na nové potreby a nepredvídateľné politické požiadavky - prvý odsek

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

Činnosť v oblasti budúcich a nových 
technológií priláka a z dlhodobého 
hľadiska posilní ciele v oblasti 
interdisciplinárneho výskumu najvyššej 
kvality v oblastiach výskumu súvisiacich s 
informačnými a komunikačnými 
technológiami. Bude sa zameriavať na 
skúmanie nových hraníc miniaturizácie a 
spracovania dát, vrátane napr. využívania 
kvantových efektov, využitie konceptov a 
postupov vyvinutých na základe analýzy
komplexnosti sieťovo prepojených 
systémov spracovania dát a 
komunikačných systémov a analýzy 
dôsledkov používania informačných a 
komunikačných technológií na 
spoločenské správanie, skúmanie nových 
konceptov a pokusy s inteligentnými 
systémami pre nové personalizované 
výrobky a služby s primeraným 
zohľadnením povahy konfigurácie 
systému a správania sa softvéru.

Odôvodnenie
V súčasnosti sa tieto činnosti vykonávajú výlučne vo výskumných laboratóriách, nesmieme 
však pustiť zo zreteľa skutočnosť, že konečným cieľom je ich uplatnenie v spoločnosti.

Pokusy s danými systémami by tiež mali zahŕňať správanie sa softvéru ako základného prvku 
ich životaschopnosti.
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Znalosti nadobudnuté v rámci štúdie komplexných všeobecných javov majú tiež zásadný 
význam v rámci akejkoľvek analýzy zmien a správania, ku ktorým dochádza v európskej 
spoločnosti v dôsledku využitia informačných a komunikačných technológií (napr. používanie 
internetu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Príloha I Témy oddiel 4  Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 

pododdiel Cieľ prvý odsek

Zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu a zabezpečovať jeho premenu z 
priemyslu založeného na zdrojoch na 
priemysel založený na vedomostiach. Na 
tento účel sú potrebné prevratné poznatky, 
ktoré umožnia nové aplikácie na pomedzí 
rôznych technológií a disciplín.

Zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu a zabezpečovať jeho premenu z 
priemyslu založeného na zdrojoch na 
priemysel založený na vedomostiach. Na 
tento účel sú potrebné inovačné poznatky 
(pri prijatí určitého stupňa 
vedeckého/technologického/)
hospodárskeho rizika), ktoré umožnia 
nové aplikácie na pomedzí rôznych 
technológií a disciplín a tým podporia 
transformáciu európskeho priemyslu v čo 
najväčšom počte odvetví.

Odôvodnenie
Vytvorenie inovačných poznatkov zahŕňa prijatie rozumného, vypočítaného 
vedeckého/technologického/hospodárskeho rizika. Je veľmi dôležité, aby výskum v oblasti 
nanovied, nanotechnológií, materiálov a nových výrobných technológií povzbudil a uľahčil 
modernizáciu európskeho priemyslu vo väčšine jeho odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Príloha I Témy oddiel 4  Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 

pododdiel Prístup prvý odsek

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

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



PR\613357SK.doc PE 368.072v03-0074/136 PR\613357SK.doc

SK

konkurenčných otázok. konkurenčných otázok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Príloha I Témy oddiel 4  Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 

pododdiel Prístup tretí odsek a (nový)

Konkurencieschopnosť priemyslu bude v 
budúcnosti vo veľkej miere závisieť od 
nanotechnológií a ich aplikácií. EÚ je 
svetovým lídrom v mnohých oblastiach 
nanotechnológie/nanovedy, materiálov a 
výrobných technológií. Na zabezpečenie a
posilnenie postavenia EÚ v rámci 
celosvetovej vysokej konkurencie je 
nevyhnutné, aby sa posilnilo jej vedúce 
postavenie a aby sa podporovali nové 
iniciatívy.

Výskum a technologický rozvoj v rôznych 
oblastiach nanovedy a nanotechnológie 
môže urýchliť proces transformácie 
európskeho priemyslu.

Odôvodnenie
Konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v budúcnosti sa do veľkej miery odvíja od 
nanotechnológií a ich aplikácií, a preto výskum a rozvoj v oblasti nanotechnológií a nanovedy 
môže urýchliť proces transformácie európskeho priemyslu a môže ho spraviť 
konkurencieschopnejším.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Príloha I Témy oddiel 4  Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 

pododdiel Prístup piaty odsek

Táto téma sa týka predovšetkým malých a 
stredných podnikov z dôvodu ich potrieb a 
úloh pri rozvoji a využívaní technológii.
Medzi oblasti mimoriadneho významu 
patria: nástroje, pomôcky a zariadenia na 
nanoúrovni (z dôvodu koncentrácie malých 
a stredných podnikov zameraných na 
vysoký rast a vysoké technológie v tomto 
sektore); technické textílie (typický 
tradičný sektor podliehajúci rýchlemu 

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

procesu ovplyvňujúcemu mnohé malé a 
stredné podniky), vesmírne systémy, 
mechanický priemysel (napr. obrábacie 
stroje – kde sú európske malé a stredné 
podniky na svetovej špičke), ako aj iné 
sektory s mnohými malými a strednými 
podnikmi, ktoré budú ťažiť zo zavádzania 
nových obchodných modelov, materiálov a 
výrobkov.

Odôvodnenie
Malé a stredné podniky pomerne často vznikajú ako vyčlenené podniky na univerzitách a 
podobných inštitúciách a v takomto prípade sú skutočne na úrovni „high-tech“, aj keď tomu 
tak nie je vždy. Preto by bolo lepšie, keby sa vypustil pojem „vysoké technológie“, aby sa 
nevylúčili malé a stredné podniky, ktoré nemajú k dispozícii vysoké technológie, avšak 
napriek tomu si želajú svoje začlenenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Príloha I Témy oddiel 4  Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 

pododdiel Činnosti - prvý nadpis - tretí odsek a (nový)

Výskum bude prebiehať aj v oblasti 
vplyvu nanotechnológií na spoločnosť a 
významu úlohy, ktorú zohrávajú 
nanovedy a nanotechnológie pri riešení 
sociálnych problémov, a tiež v oblasti 
možných rizík a nepriamych vplyvov 
niektorých vývojových trendov v oblasti 
nanotechnológií, ktoré nie sú doteraz 
známe.

Odôvodnenie
Skúmanie vplyvu nanotechnológií a nanovied na spoločnosť a ich plný prínos v oblasti 
objasňovania a riešenia sociálnych problémov má veľký význam. Mala by sa tiež uskutočniť 
dôkladná štúdia možných rizík a nepriamych vplyvov určitých vývojových trendov v oblasti 
technológií, ktoré doteraz nie sú veľmi známe a ktoré v niektorých kruhoch vyvolávajú odpor.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Príloha I Témy oddiel 4  Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 

pododdiel Činnosti - druhý nadpis - prvý odsek

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

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

Odôvodnenie
Nemalo by sa poukazovať len na nové materiály, ale aj na materiály s vylepšenými 
vlastnosťami a charakteristikami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Príloha I Témy oddiel 4  Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 

pododdiel Činnosti - druhý nadpis - druhý odsek

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

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

Odôvodnenie
Metamateriály tvoria novú skupinu materiálov s vlastnosťami, ktoré neboli pozorované v 
prírode a ktoré sa vzhľadom na svoj význam z hľadiska inovácie a využitia v budúcnosti 
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nesmú vylúčiť z výskumu. Jednou z najbežnejších aplikácií metamateriálov je v súčasnosti 
výroba plochých šošoviek. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Príloha I Témy oddiel 4  Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 

pododdiel Činnosti - tretí nadpis - prvý odsek

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

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

Odôvodnenie
Pokiaľ ide o nešpecifické výrobné kapacity, mali by sa uviesť podrobnejšie informácie.  
Konečným cieľom je modernizácia európskeho priemyslu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Príloha I Témy oddiel 4  Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 

pododdiel Činnosti - tretí nadpis - druhý odsek

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

vývoj a schvaľovanie nových 
priemyselných modelov a stratégií 
pokrývajúcich všetky aspekty životnosti 
výrobku a procesu; prispôsobiteľné 
výrobné systémy, ktoré prekonávajú 
existujúce spracovateľské obmedzenia 
a umožňujú využívanie nových alebo 
vylepšených výrobných a spracovateľských 
metód; sieťovo prepojená výroba zameraná 
na vývoj nástrojov a metód kooperatívnych 
postupov s pridanou hodnotou na globálnej 
úrovni; nástroje rýchleho prenosu 
a integrácie nových technológií do návrhu 
a prevádzkovania výrobných postupov; 
a využívanie konvergencie 
nanotechnológií, biotechnológií, 
informačných technológií a poznatkových 
technológií pri vývoji nových výrobkov 
a technických koncepcií a možnosť vzniku 
nových priemyselných odvetví. Osobitné 
úsilie je nevyhnutné vynaložiť na 
začlenenie malých a stredných podnikov 
do nových požiadaviek zásobovacieho 
reťazca a na podporu zakladania malých 
a stredných podnikov využívajúcich 
vysoké technológie, ktoré sú 
predpokladom radikálnej priemyselnej 
zmeny.  Na to je nevyhnutné, aby sa 
vyčlenilo minimálne 20 % rozpočtových 
prostriedkov určených pre túto prioritnú 
tému.

Odôvodnenie
Je nevyhnutné upozorniť na význam, aký má zapojenie malých a stredných podnikov do 
strednodobého priemyselno-technologického rozvoja, ktorý je možné podporiť jedine tým, že 
sa z rozpočtových prostriedkov vyčlení konkrétna minimálna suma.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Príloha I Témy oddiel 4  Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 

pododdiel Činnosti - štvrtý nadpis - druhý odsek

Výskum sa zameria na nové aplikácie a na 
doteraz nepreskúmané riešenia postupných 

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

zmien, ktoré odpovedia na najdôležitejšie 
otázky, ako aj na potreby výskumu a 
technického rozvoja zistené pomocou 
rozličných európskych technologických 
platforiem. Integrácia nových poznatkov a 
nanotechnológií, materiálových a 
výrobných technológií získa podporu v 
rámci aplikácii v jednotlivých sektoroch 
alebo vo viacerých sektoroch, ako napr. v 
oblasti zdravia, spracovania potravín,
stavebníctva (vrátane verejných prác), 
vesmírneho priemyslu, dopravy, 
chemického priemyslu, životného 
prostredia, textilného a odevného 
priemyslu, obuvníckeho priemyslu,
drevospracujúceho priemyslu, strojárskeho 
priemyslu, ako aj vo všeobecnej oblasti 
priemyselnej bezpečnosti. 

Odôvodnenie
Nemalo by sa zabudnúť na uvedené priemyselné odvetvia, ktorým by výskum v tejto oblasti 
mohol priniesť úžitok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Príloha I Témy oddiel 5  Energetika pododdiel Cieľ

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

Transformovať súčasný energetický systém 
založený na fosílnych palivách na trvalo 
udržateľnejší systém, ktorý je menej 
závislý od dovážaných palív, založený na 
rôznorodých neznečisťujúcich a najmä 
obnoviteľných zdrojoch energie 
v súvislosti so zlepšenou energetickou 
výkonnosťou, zvýšením polyvalentnej 
výroby energie, racionálnejšou spotrebou 
a skladovaním energie, s cieľom reagovať 
na naliehavé otázky bezpečnosti dodávok 
a klimatických zmien a zároveň zvýšiť 
konkurencieschopnosť európskych 
podnikov pôsobiacich v sektore energetiky.
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Odôvodnenie
Európska únia musí využiť všetok svoj výskumný potenciál, aby ukončila svoju súčasnú 
závislosť na fosílnych palivách, avšak súčasne sa musí sústrediť na svoju vlastnú výrobu 
surovín, s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň samozásobovania.  Takýmto spôsobom sa 
zabezpečí aj vytvorenie alternatívneho hospodárskeho odvetvia v regiónoch postihnutých 
reštrukturalizáciou.

Mal by sa klásť dôraz na neznečisťujúce zdroje energie a na polyvalentnú výrobu energie ako 
na prostriedky, spoločne s racionalizáciou, zvýšenia celkovej energetickej účinnosti a 
následne zníženia spotreby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Príloha I Témy oddiel 5  Energetika pododdiel Prístup prvý odsek a (nový)

Európa má vo svete vedúce postavenie v 
súvislosti s niekoľkými energetickými 
technológiami.  Hrá priekopnícku úlohu 
v oblasti technológií obnoviteľnej energie, 
ako napr. slnečná energia, bioenergia a 
veterná energia.  Okrem toho je aj 
svetovým konkurentom v oblasti 
technológií na výrobu a distribúciu 
elektrickej energie a disponuje 
významnými výskumnými kapacitami v 
oblasti technológií zachytávania a 
skladovania uhlíka.  Jej vedúce 
postavenie je však vážne ohrozené najmä 
konkurenciou z USA a Japonska.  Ak si 
Európa má zachovať a posilniť svoje 
vedúce postavenie, je nevyhnutné, aby sa 
vyvinulo výrazné úsilie a vytvorila 
medzinárodná spolupráca.

Odôvodnenie
Európska únia si musí aj naďalej plniť svoju priekopnícku úlohu, pokiaľ ide o obnoviteľné 
zdroje energie, a musí prijať pevný záväzok vo vzťahu k čistým zdrojom ako základným 
prostriedkom výroby energie.  K tomu sú potrebné zvýšené finančné prostriedky na 
financovanie výskumu v oblasti takýchto zdrojov, aby ich bolo možné prispôsobiť tak, aby 
spĺňali úlohu veľkých dodávateľov elektrickej energie s dostupnými výrobnými nákladmi a 
spotrebiteľskými cenami.  Preto sa musia v oblasti výroby energie stať nákladovo efektívni a 
konkurencieschopní v krajinách, ktoré sa rozhodli aj naďalej využívať predovšetkým fosílne 
palivá a ďalšie znečisťujúce alebo nebezpečné zdroje.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Príloha I Témy oddiel 5  Energetika pododdiel Prístup tretí odsek

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

Posilnenie konkurencieschopnosti 
európskeho energetického sektoru je 
vzhľadom na silnú globálnu konkurenciu 
významným cieľom tejto témy. Poskytuje 
európskemu priemyslu možnosť dosiahnuť 
a udržať si svetové prvenstvo v oblasti 
kľúčových energetických technológií. 
Zdrojom životnej sily energetického 
sektoru sú predovšetkým malé a stredné 
podniky, ktoré zohrávajú významnú úlohu 
v energetickom reťazci a budú kľúčom k 
podpore inovácie. Ich značná účasť na 
výskumných, rozvojových
a demonštračných činnostiach je dôležitá a 
bude sa aktívne podporovať a vyčlení sa 
na ňu 20 % z prostriedkov rozpočtu 
určeného pre túto prioritnú tému. 

Odôvodnenie
Ak sa má naozaj uľahčiť zapojenie MSP v tejto oblasti, je potrebné stanoviť v rozpočte pre 
túto prioritnú tému hranicu pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Príloha I Témy oddiel 5  Energetika pododdiel Prístup piaty odsek

S cieľom posilniť šírenie a využívanie 
výstupov výskumu sa vo všetkých 
oblastiach bude podporovať šírenie 
vedomostí a výsledkov, okrem iného aj 
tvorcom politiky. Budú sa tým dopĺňať 
činnosti vykonávané v rámci programu 
„Inteligentná energetika“, ktorý je 
súčasťou programu pre 
konkurencieschopnosť a inováciu, a to na 
účely podpory inovácie a odstraňovania 
netechnologických prekážok rozsiahlemu 
trhovému zavádzaniu preukázaných 

S cieľom posilniť šírenie a využívanie 
výstupov výskumu sa vo všetkých 
oblastiach bude podporovať šírenie 
vedomostí a výsledkov, okrem iného aj 
tvorcom politiky. Bude sa podporovať 
predovšetkým multidisciplinárnosť a 
interdisciplinárnosť a bude vyvinuté úsilie 
o dosiahnutie maximálnej synergie a 
komplementarity s ostatnými programami 
a činnosťami Spoločenstva, akými je 
napr. program „Inteligentná energia -
Európa“ (súčasť programu pre 
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energetických technológií. konkurencieschopnosť a inováciu).

Odôvodnenie
Akékoľvek činnosti financované siedmym rámcovým programom musia byť úzko naviazané na 
tie, ktoré sa financujú z iných programov, aby sa zaručilo ich vzájomné dopĺňanie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Príloha I Témy oddiel 5 Energetika pododdiel Prístup piaty odsek a (nový)

Okrem toho sa predmetom iniciatív 
informovania a šírenia informácií stane 
každá z činností vykonaných v súvislosti s 
touto prioritnou témou. 

Odôvodnenie
Iniciatívy šírenia informácií sa budú realizovať s cieľom zabezpečiť, aby si koneční užívatelia 
a najmä osoby zodpovedné za prijímanie politických rozhodnutí osvojili činnosti, ktorých sa 
tieto iniciatívy týkajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Príloha I Témy oddiel 5  Energetika pododdiel Činnosti nadpis -1 (pred Vodíkové a palivové 

články - Polyvalentná výroba energie (nový)

– Polyvalentná výroba energie
Rozvoj integrovaných energetických 
systémov s vysokou kombinovanou 
účinnosťou so zameraním na konečného 
užívateľa, ktoré umožňujú využívanie 
najdostupnejších a z ekologického 
hľadiska najprijateľnejších energetických 
zdrojov. Zlepšenia a rozvoj nových foriem 
skladovania energie.
Riadenie sieťových spojení týchto 
systémov ako zlepšenie celkovej účinnosti 
a kvality služieb.
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Odôvodnenie

Pokrok dosiahnutý v rámci polyvalentnej výroby energie naznačuje, že procesy transformácie 
energie sa stanú významne účinnejšími, že sa budú vo veľkej miere využívať obnoviteľné 
zdroje energie alebo zdroje, ktoré spôsobujú len malé znečistenie, že výrobky, ktoré sú 
výsledkom takýchto procesov (ktoré sú z ekologického hľadiska výhodnejšie ako tradičná 
termoelektrická výroba energie) sa začlenia do energetickej siete a že náklady na 
infraštruktúru sa znížia (čím dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti). Z týchto dôvodov je 
nevyhnutné, aby sa táto téma stala súčasťou oblasti osobitného výskumu, rozvoja a 
demonštrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Príloha I Témy oddiel 5  Energetika pododdiel Činnosti nadpis Vodíkové a palivové články

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

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

Odôvodnenie

Spoločná technologická iniciatíva by nemala v plnej miere zodpovedať za realizáciu 
uvedených prierezových činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Príloha I Témy oddiel 5  Energetika pododdiel Činnosti nadpis Výroba obnoviteľnej 

elektrickej energie

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

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

Odôvodnenie

Navrhuje sa, že znenie úvodných odsekov by sa malo štandardizovať tak, aby sa spomenuli tri 
vedecké zložky (výskum, vývoj a demonštrácia).

Využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie by sa nemalo obmedzovať výlučne na 
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fotovoltaické materiály. Mala by sa využiť aj možnosť termoelektrickej výroby energie 
prostredníctvom stredne a vysoko tepelných termálnych slnečných kolektorov.

Cieľ, ktorým je zvyšovanie počtu a zlepšovanie činností týkajúcich sa energetických plodín a 
ich potenciálu, by mal platiť celoplošne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Príloha I Témy oddiel 5  Energetika pododdiel Činnosti nadpis Výroba obnoviteľných palív

Vývoj a demonštrácia zdokonalených 
transformačných technológií pre trvalo 
udržateľnú výrobu a zásobovacie reťazce 
pevnými, kvapalnými a plynnými palivami 
z biohmoty (vrátane biologicky 
odbúrateľných frakcií odpadu), 
predovšetkým biologických palív pre 
dopravu. Dôraz sa má klásť na nové typy 
biologických palív, ako aj na nové spôsoby 
výroby a distribúcie existujúcich 
biologických palív, vrátane integrovanej 
výroby energie a iných výrobkov s 
pridanou hodnotou prostredníctvom 
biorafinérií. Výskum zameraný na 
zabezpečenie zdroja prínosu pre užívateľov 
uhlíka bude orientovaný na zvyšovanie 
energetickej účinnosti, na rozširovanie 
technologickej integrácie a na využívanie 
východzích produktov. Riešiť sa budú aj 
otázky súvisiace s logistikou 
východiskových produktov, s pre-
normatívnym výskumom a so 
štandardizáciou na účely bezpečného a 
spoľahlivého využívania v doprave a v 
stacionárnych aplikáciách. Bude sa 
podporovať využívanie potenciálu výroby 
obnoviteľného vodíka, biohmoty, 
obnoviteľnej elektrickej energie a procesov 
založených na slnečnej energii.

Výskum, vývoj a demonštrácia 
zdokonalených transformačných 
technológií pre trvalo udržateľnú výrobu a 
zásobovacie reťazce pevnými, kvapalnými 
a plynnými palivami z biohmoty a plantáží 
pre pestovanie pre energetické účely 
(vrátane biologicky odbúrateľných frakcií 
odpadu), predovšetkým biologických palív 
pre dopravu. Dôraz sa má klásť na nové 
typy biologických palív, ako aj na nové 
spôsoby výroby a distribúcie existujúcich 
biologických palív, vrátane integrovanej 
výroby energie a iných výrobkov s 
pridanou hodnotou prostredníctvom 
biorafinérií. Výskum zameraný na 
zabezpečenie zdroja prínosu pre užívateľov 
uhlíka bude orientovaný na zvyšovanie 
energetickej účinnosti, na rozširovanie 
technologickej integrácie a na využívanie 
východzích produktov. Riešiť sa budú aj 
otázky súvisiace s energetickými 
plodinami, logistikou východiskových 
produktov, s pre-normatívnym výskumom 
a so štandardizáciou na účely bezpečného a 
spoľahlivého využívania v doprave a v 
stacionárnych aplikáciách. Bude sa 
podporovať využívanie potenciálu výroby 
obnoviteľného vodíka, biohmoty, 
obnoviteľnej elektrickej energie a procesov 
založených na slnečnej energii.

Odôvodnenie

Navrhuje sa, že znenie úvodných odsekov by sa malo štandardizovať tak, aby sa spomenuli tri 
vedecké zložky (výskum, vývoj a demonštrácia).
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Cieľ, ktorým je zvyšovanie počtu a zlepšovanie činností týkajúcich sa energetických plodín a 
ich potenciálu, by mal platiť celoplošne. Preto sa navrhuje, aby sa to uviedlo v tomto, ako aj v 
predchádzajúcom odseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Príloha I Témy oddiel 5  Energetika pododdiel Činnosti nadpis Obnoviteľná energia na 

vykurovanie a chladenie

Vývoj a demonštrácia portfólia technológií 
určených na zvýšenie potenciálu 
vykurovania a chladenia z obnoviteľných 
zdrojov energie, čo bude prispievať k 
trvalo udržateľnej energii. Cieľom je 
dosiahnuť výrazné zníženie nákladov, 
zvýšiť účinnosť, ďalej obmedziť účinky na 
životné prostredie a optimalizovať 
využívanie technológií v rozličných 
regionálnych podmienkach. Výskum a 
demonštrácia majú zahŕňať nové systémy a 
komponenty určené pre priemyselné 
aplikácie (vrátane tepelného odsoľovania 
morskej vody), diaľkové a/alebo súkromné 
vykurovanie a chladenie priestorov, pre 
integráciu budov a pre skladovanie a 
uchovávanie energie.

Výskum, vývoj a demonštrácia portfólia 
technológií určených na zvýšenie 
potenciálu aktívneho vykurovania a 
chladenia z obnoviteľných zdrojov energie 
a zlepšení systémov, ktoré využívajú 
pasívne alebo prirodzené vykurovanie, čo 
bude prispievať k trvalo udržateľnej 
energii. Cieľom je dosiahnuť výrazné 
zníženie nákladov, zvýšiť účinnosť, ďalej 
obmedziť účinky na životné prostredie a 
optimalizovať využívanie technológií v 
rozličných regionálnych podmienkach. 
Výskum a demonštrácia majú zahŕňať nové 
systémy a komponenty určené pre 
priemyselné aplikácie (vrátane tepelného 
odsoľovania morskej vody), diaľkové 
a/alebo súkromné vykurovanie a chladenie 
priestorov, pre integráciu budov a pre 
skladovanie a uchovávanie energie.

Odôvodnenie

Navrhuje sa, že znenie úvodných odsekov by sa malo štandardizovať tak, aby sa spomenuli tri 
vedecké zložky (výskum, vývoj a demonštrácia).

Európska únia by na základe legislatívnych nástrojov týkajúcich sa energetickej účinnosti v 
oblasti výstavby budov mala vykonať ďalší výskum v oblasti využívania systémov, ktoré 
využívajú pasívne alebo prirodzené vykurovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Príloha I Témy oddiel 5  Energetika pododdiel Činnosti nadpis Zachytávanie a skladovanie 

CO2 a čisté transformačné technológie...

V nasledujúcich desaťročiach budú fosílne 
palivá nevyhnutne aj naďalej predstavovať 

V nasledujúcich desaťročiach budú fosílne 
palivá nevyhnutne aj naďalej predstavovať 
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výrazný podiel na dodávaných energiách.
Na to, aby sa táto skutočnosť zladila so 
životným prostredím, predovšetkým 
vzhľadom na klimatické zmeny, je 
potrebné dosiahnuť výrazné zoslabenie 
nežiadúcich environmentálnych účinkov 
fosílnych palív so zameraním na vysoko 
účinnú výrobu elektrickej energie s takmer 
nulovými emisiami. Vývoj a demonštrácia 
efektívnych a spoľahlivých technológií 
zachytávania a skladovania CO2 má 
obrovský význam, pričom sa zameriava na 
zníženie nákladov na zachytávanie a 
skladovanie CO2 na menej ako 20 eur za 
tonu, s mieru zachytávania vyššou ako 90 
%, ako aj na zabezpečenie dlhodobej 
stability, bezpečnosti a spoľahlivosti 
skladovania CO2.

výrazný podiel na dodávaných energiách. 
Na to, aby sa táto skutočnosť zladila so 
životným prostredím, predovšetkým 
vzhľadom na klimatické zmeny, je 
potrebné dosiahnuť výrazné zoslabenie 
nežiadúcich environmentálnych účinkov 
fosílnych palív so zameraním na vysoko 
účinnú výrobu elektrickej energie s takmer 
nulovými emisiami. Výskum, vývoj a 
demonštrácia efektívnych a spoľahlivých 
technológií zachytávania a skladovania 
CO2 má obrovský význam, pričom sa 
zameriava na zníženie nákladov na 
zachytávanie a skladovanie CO2 na menej 
ako 20 eur za tonu, s mieru zachytávania 
vyššou ako 90 %, ako aj na zabezpečenie 
dlhodobej stability, bezpečnosti a 
spoľahlivosti skladovania CO2.

Odôvodnenie

Navrhuje sa, že nadpisy jednotlivých oddielov by sa malo štandardizovať tak, aby sa
spomenuli tri vedecké zložky (výskum, vývoj a demonštrácia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Príloha I Témy oddiel 5  Energetika pododdiel Činnosti nadpis Technológie čistého 

spaľovania uhlia

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

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

zabezpečiť prípravu na vývoj technológií 
zachytávania a skladovania CO2, mali by 
ich dopĺňať a mali by byť s nimi prepojené.

Odôvodnenie

Navrhuje sa, že znenie úvodných odsekov by sa malo štandardizovať tak, aby sa spomenuli tri 
vedecké zložky (výskum, vývoj a demonštrácia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Príloha I Témy oddiel 5  Energetika pododdiel Činnosti nadpis Inteligentné energetické siete

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

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



PR\613357SK.doc PE 368.072v03-0089/136 PR\613357SK.doc

SK

sieťach.

Odôvodnenie
Navrhuje sa štandardizácia znenia tak, aby sa spomenuli tri vedecké zložky (výskum, vývoj a 
demonštrácia).

Charakter dopravy plynu a energie si vyžaduje rozsiahlu trvalú infraštruktúru, ktorej vývoju 
a rozširovaniu bráni rastúce množstvo prekážok. Preto sa musí využiť výskum a vývoj, 
s cieľom začleniť nové monitorovacie vybavenie do dopravnej siete a učiniť ju tak 
inteligentnou. Bude na to však potrebné vypracovať nové pracovné postupy.

Okrem toho sa musí do zodpovednej spotreby energie zapojiť všeobecná verejnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Príloha I Témy oddiel 5  Energetika pododdiel Činnosti nadpis Energetická účinnosť a úspora 

- prvá veta

Nesmierny potenciál úspor energie a 
zvyšovania energetickej účinnosti sa musí 
zachytiť prostredníctvom optimalizácie, 
schválenia a demonštrácie nových 
koncepcií a technológií pre stavebníctvo, 
služby a priemysel.

Nesmierny potenciál úspor energie a 
zvyšovania energetickej účinnosti sa musí 
zachytiť prostredníctvom optimalizácie, 
schválenia, výskumu, vývoja a 
demonštrácie nových koncepcií a 
technológií pre stavebníctvo, dopravu,
služby a priemysel. 

Odôvodnenie
Navrhuje sa, že znenie jednotlivých odsekov by sa malo štandardizovať tak, aby sa spomenuli 
tri vedecké zložky (výskum, vývoj a demonštrácia).

Z činností, ktoré upravuje tento odsek, sa nesmie vynechať odvetvie dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel Cieľ

Podporovať trvalo udržateľné riadenie 
prírodného prostredia a životného 
prostredia ľudí a jeho zdrojov 
prostredníctvom rozširovania našich 
vedomostí o interakciách medzi biosférou, 

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

ekosystémami a ľudskou činnosťou, ako aj 
prostredníctvom rozvoja nových 
technológií, nástrojov a služieb s cieľom 
riešiť globálne otázky životného prostredia 
integrovaným spôsobom. Dôraz sa bude 
klásť na predpoveď klimatických zmien, 
ako aj zmien systémov životného 
prostredia, zeme a oceánu, na nástroje a 
technológie určené na monitorovanie, 
prevenciu a zmierňovanie záťaže a rizík 
životného prostredia (aj na zdravie) a na 
prispôsobovanie sa im, ako aj na nástroje 
a technológie uchovávania prirodzeného a 
človekom vytvoreného prostredia.

Odôvodnenie
Niektoré záťaže či riziká životného prostredia je veľmi ťažké zvrátiť. Preto by sa mal 
uskutočňovať výskum spôsobov prispôsobenia sa takýmto záťažiam a rizikám s cieľom znížiť 
dôsledky, ktoré by mohli mať na ľudí a ich prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - poddiel Prístup -

prvý odsek

Ochrana životného prostredia je dôležitá 
pre kvalitu života súčasných a budúcich 
generácií, ako aj pre ekonomický rast.
Vzhľadom na to, že prírodné zdroje Zeme 
a človekom vytvorené životné prostredie sa 
nachádzajú pod tlakom rastúcej populácie, 
urbanizácie, neustálej expanzie 
poľnohospodárstva, dopravy a 
energetických sektorov, ako aj 
premenlivosti podnebia a otepľovania na 
lokálnej, regionálnej a globálnej úrovni, 
úlohou EÚ je zabezpečiť neustály a trvalo 
udržateľný rast a zároveň redukovať 
negatívne účinky na životné prostredie.
Spolupráca v rámci celej EÚ je motivovaná 
skutočnosťou, že krajiny, regióny a mestá 
čelia spoločným environmentálnym 
problémom a že je potrebné kritické 
množstvo vzhľadom na mieru, rozsah a 
vysokú úroveň komplikovanosti 

Ochrana životného prostredia je dôležitá 
pre kvalitu života súčasných a budúcich 
generácií, ako aj pre ekonomický rast.
Vzhľadom na to, že prírodné zdroje Zeme 
a človekom vytvorené životné prostredie sa 
nachádzajú pod tlakom rastúcej populácie, 
urbanizácie, výstavby, neustálej expanzie 
poľnohospodárstva, živočíšnej výroby, 
akvakultúry a rybného hospodárstva, 
dopravy a energetických sektorov, ako aj 
premenlivosti podnebia a otepľovania na 
lokálnej, regionálnej a globálnej úrovni, 
úlohou EÚ je zabezpečiť neustály a trvalo 
udržateľný rast a zároveň redukovať 
negatívne účinky na životné prostredie.
Spolupráca v rámci celej EÚ je motivovaná 
skutočnosťou, že krajiny, regióny a mestá 
čelia spoločným environmentálnym 
problémom a že je potrebné kritické 
množstvo vzhľadom na mieru, rozsah a 
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environmentálneho výskumu. Takáto 
spolupráca ďalej uľahčuje spoločné 
plánovanie, využívanie prepojených a 
vzájomne pôsobiacich databáz a vývoj 
spoločných ukazovateľov, hodnotiacich 
metodík a súdržných a rozsiahlych 
systémov pozorovaní a prognóz.
Medzinárodná spolupráca je navyše 
dôležitá pre získavanie vedomostí a pre 
podporu lepšieho riadenia na globálnej 
úrovni.

vysokú úroveň komplikovanosti 
environmentálneho výskumu. Takáto 
spolupráca ďalej uľahčuje spoločné 
plánovanie, využívanie prepojených a 
vzájomne pôsobiacich databáz a vývoj 
spoločných ukazovateľov, hodnotiacich 
metodík a súdržných a rozsiahlych 
systémov pozorovaní a prognóz.
Medzinárodná spolupráca je navyše 
dôležitá pre získavanie vedomostí a pre 
podporu lepšieho riadenia na globálnej 
úrovni.

Odôvodnenie
Musia sa spomenúť environmentálne dôsledky živočíšnej výroby (napr. produkcia močovky 
vsakujúcej do zásob podzemnej vody), rybného hospodárstva (pokiaľ ide napr. 
o zachovávanie zdrojov či o inovácie techník rybolovu, ktoré menej poškodzujú životné 
prostredie) a akvakultúry (napr. pobrežné klietky na ryby a dôsledky, ktoré majú na dané 
okolie), aby sa mohli konkrétne začleniť to rozsahu činností, na ktoré sa tento odsek vzťahuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - poddiel Prístup -

druhý odsek - prvá veta

Výskum v rámci tejto témy  bude 
prispievať k plneniu medzinárodných 
záväzkov EÚ a členských štátov, akými sú 
Rámcový dohovor OSN o klimatických 
zmenách, Kjótsky protokol a Montrealský 
protokol, iniciatívy po Kjótskom protokole, 
Dohovor OSN o biologickej diverzite, 
Dohovor OSN o boji proti rozširovaniu 
púští, Svetový summit o trvalo 
udržateľnom rozvoji 2002, vrátane 
Iniciatívy EÚ o vode (ako aj podpora trvalo 
udržateľnej výroby a spotreby).

Výskum v rámci tejto témy  bude 
prispievať k plneniu medzinárodných 
záväzkov EÚ a členských štátov, akými sú 
Rámcový dohovor OSN o klimatických 
zmenách, Kjótsky protokol a Montrealský 
protokol, iniciatívy po Kjótskom protokole, 
Dohovor OSN o biologickej diverzite, 
Dohovor OSN o boji proti rozširovaniu 
púští, Štokholmský dohovor o 
perzistentných organických 
znečisťujúcich látkach a Svetový summit 
o trvalo udržateľnom rozvoji 2002, vrátane 
Iniciatívy EÚ o vode (ako aj podpora trvalo 
udržateľnej výroby a spotreby). 

Odôvodnenie
Pokiaľ ide o životné prostredie v EÚ sú pre sieť Natura 2000 tiež potrebné výskumné činnosti, 
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ktoré napomôžu poskytovanie lepšej ochrany pre lokality významné z hľadiska ES (SCI) a pre 
osobitne chránené územia pre vtáky (SPAB), ktoré sú súčasťou tejto siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel Prístup 

- druhý odsek - druhá a tretia veta

Ďalej bude prispievať k iniciatíve Skupiny 
pre pozorovanie Zeme (Group on the Earth 
observations – GEO) Medzivládneho 
výboru pre klimatické zmeny 
a zohľadňovať Hodnotenie ekosystému 
tisícročia. Okrem toho bude podporovať 
potreby výskumu vyplývajúce z platných 
a nových právnych predpisov a politiky 
EÚ, realizáciu šiesteho akčného programu 
v oblasti životného prostredia, súvisiace 
tematické stratégie a ďalšie nové stratégie 
(napr. stratégiu ortute), a akčné plány pre 
environmentálne technológie a pre životné 
prostredie a zdravie.

Ďalej bude prispievať k iniciatíve Skupiny 
pre pozorovanie Zeme (Group on the Earth 
observations – GEO) Medzivládneho 
výboru pre klimatické zmeny 
a zohľadňovať Hodnotenie ekosystému 
tisícročia. Okrem toho bude podporovať 
potreby výskumu vyplývajúce z platných 
a nových právnych predpisov a politiky 
EÚ, realizáciu šiesteho akčného programu 
v oblasti životného prostredia, súvisiace 
tematické stratégie a ďalšie nové stratégie 
(napr. stratégiu ortuti), a akčné plány, 
programy a smernice pre environmentálne 
technológie a pre životné prostredie 
a zdravie, či akcie potrebné na zlepšovanie 
mechanizmov súvisiacich so zachovaním 
siete Natura 2000.

Odôvodnenie
Pokiaľ ide o životné prostredie v EÚ sú pre sieť Natura 2000 tiež potrebné výskumné činnosti, 
ktoré napomôžu poskytovanie lepšej ochrany pre lokality významné z hľadiska ES (SCI) a pre 
osobitne chránené územia pre vtáky (SPAB), ktoré sú súčasťou tejto siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel Prístup 

- tretí odsek

Podpora moderných environmentálnych 
technológií bude prispievať k dosiahnutiu 
trvalo udržateľného využívania zdrojov, k 
prispôsobovaniu sa klimatickým zmenám a 
k ich zmierňovaniu a k ochrane 
ekosystémov a človekom vytvoreného 
životného prostredia. Výskum bude ďalej 
prispievať k technologickému rozvoju, čím 
sa zlepší postavenie európskych podnikov, 
predovšetkým malých a stredných 

Podpora moderných environmentálnych 
technológií bude prispievať k dosiahnutiu 
trvalo udržateľného využívania zdrojov, k 
prispôsobovaniu sa klimatickým zmenám a 
k ich zmierňovaniu a k ochrane 
ekosystémov a človekom vytvoreného 
životného prostredia. Výskum bude ďalej 
prispievať k technologickému rozvoju, čím 
sa zlepší postavenie európskych podnikov, 
predovšetkým malých a stredných 
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podnikov, na trhu, a to v takých oblastiach, 
akými sú napr. environmentálne 
technológie. Európske technologické 
platformy napr. pre zásobovanie vodou a 
hygienu, pre trvalo udržateľný chemický 
priemysel, stavebníctvo a lesníctvo 
potvrdzujú potrebu akcií na úrovni EÚ, 
pričom sa v rámci nižšie uvedených 
činností bude podporovať realizácia 
príslušných častí výskumných programov.

podnikov, na trhu, a to v takých oblastiach, 
akými sú napr. environmentálne 
technológie. S cieľom umožniť malým 
a stredným podnikom intenzívnejšie 
zapojenie do výskumu, vývoja 
a inovačných činností súvisiacich s touto 
prioritnou témou, sa na tento účel vyčlení 
20% rozpočtových prostriedkov určených 
na činnosti. Európske technologické 
platformy napr. pre zásobovanie vodou a 
hygienu, pre trvalo udržateľný chemický 
priemysel, stavebníctvo a lesníctvo 
potvrdzujú potrebu akcií na úrovni EÚ, 
pričom sa v rámci nižšie uvedených 
činností bude podporovať realizácia 
príslušných častí výskumných programov.

Odôvodnenie
Ak sa má naozaj uľahčiť zapojenie MSP v tejto oblasti, je potrebné stanoviť v rozpočte pre 
túto prioritnú tému hranicu podpory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel Prístup 

- štvrtý odsek

Koordinácia vnútroštátnych programov sa 
bude presadzovať prostredníctvom 
rozšírenia a prehĺbenia pôsobnosti 
existujúcich sietí ERA v oblasti 
environmentálneho výskumu, vrátane 
spoločnej realizácie programov výskumu 
Baltského mora a nových sietí ERA.

Koordinácia vnútroštátnych programov sa 
bude presadzovať prostredníctvom 
rozšírenia a prehĺbenia pôsobnosti 
existujúcich sietí ERA v oblasti 
environmentálneho výskumu.
Multidisciplinárnosť a 
interdisciplinárnosť sa bude podporovať 
prostredníctvom „spoločných výziev“ 
v prípade tém, ktoré sa jasne týkajú 
vzájomného vzťahu rôznych disciplín, ako 
napr. vedy a morských technológií.

Odôvodnenie

V oblastiach, ktoré sa týkajú zachovania morského prostredia sa musia okrem práce 
a spolupráce medzi zapojenými subjektmi a krajinami podporovať aj multidisciplinárne 
a interdisciplinárne prístupy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel Prístup 

- štvrtý odsek a (nový)

Spoločné činnosti, ktoré sa vykonávajú 
v rámci výskumného programu pre 
Baltské more, budú pokračovať a budú sa 
posilňovať. Zároveň sa ponechajú 
otvorené (alebo sa vytvoria nové) oblasti 
výskumu, pokiaľ ide o moria a oceány 
Spoločenstva, ktoré sú zdieľané s tretími 
krajinami a ktoré si na základe svojich 
osobitých environmentálnych okolností 
vyžadujú nepretržité monitorovanie, ako 
je tomu v prípade Stredozemného mora.

Odôvodnenie

Komisia vo svojom oznámení náležite spomína osobitný program pre Baltské more. EÚ by 
mala pokračovať v podpore spoločného programu BONUS-169 a pokračovať v akciách 
(alebo iniciovať nové akcie) pokiaľ ide o ostatné moria a oceány, a tak podstatne prispieť 
k blížiacej sa realizácii  Európskej morskej stratégie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel Prístup 

- piaty odsek

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
posilňovaniu šírenia výsledkov výskumu 
EÚ – aj prostredníctvom využívania 
súčinnosti s doplnkovými mechanizmami 
financovania na úrovni EÚ a členských 
štátov – a stimulovaniu ich preberania 
príslušnými koncovými užívateľmi, so 
zameraním predovšetkým na tvorcov 
politiky.

Osobitná pozornosť sa bude venovať 
posilňovaniu šírenia výsledkov výskumu 
EÚ a informovaniu a šíreniu vedeckých 
výsledkov so zreteľom na približovanie 
vedy a techniky k spoločnosti.

Budú sa hľadať cesty maximálnej 
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synergie a komplementarity s 
doplnkovými mechanizmami financovania 
na úrovni EÚ a členských štátov, ako napr. 
šiesteho akčného programu v oblasti 
životného prostredia, programu URBAN 
a prostriedkov LIFE+.

Odôvodnenie

Iniciatívy šírenia informácií sa budú realizovať s cieľom zabezpečiť, aby si koneční užívatelia 
a najmä osoby zodpovedné za prijímanie politických rozhodnutí osvojili činnosti, ktorých sa 
tieto iniciatívy týkajú.

Činnosti financované siedmym rámcovým programom musia byť úzko naviazané na tie, ktoré 
sa financujú z iných programov, aby sa zaručilo ich vzájomné dopĺňanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel 

Činnosti nadpis  Klimatické zmeny, znečisťovanie a riziká- prvá zarážka

Integrovaný výskum fungovania systémov 
podnebia a Zeme je potrebný na to, aby 
bolo možné pozorovať a analyzovať, ako 
sa tieto systémy vyvíjajú a predpovedať ich 
budúci vývoj. Umožní sa tým 
vypracovanie účinných adaptačných a 
migračných opatrení súvisiacich s 
klimatickými zmenami a ich účinkami. Od 
globálnej úrovne po subregionálnu úroveň 
sa budú vyvíjať moderné modely 
klimatických zmien, ktoré sa budú 
používať pri hodnotení zmien, 
potenciálnych účinkov a kritických limitov.
Budú sa študovať zmeny zloženia 
atmosféry a vodného cyklu a vypracujú sa 
koncepcie založené na rizikách, ktoré budú 
zohľadňovať zmeny v modeloch sucha, 
búrok a povodní. Budú sa skúmať tlaky na 
kvalitu životného prostredia a na podnebie 
spôsobené znečistením vzduchu, vody a 
pôdy, ako aj vzájomné pôsobenie 
atmosféry, ozónovej vrstvy v stratosfére, 
povrchu súše, ľadu a oceánov. Pozornosť 
sa bude venovať aj mechanizmom spätnej 
väzby, náhlym zmenám (napr. cirkulácii v 
oceánoch) a účinkom biologickej diverzity 

Integrovaný výskum fungovania systémov 
podnebia, Zeme a oceánov (vrátane 
polárnych oblastí) je potrebný na to, aby 
bolo možné pozorovať a analyzovať, ako 
sa tieto systémy zmenili a ako sa vyvíjajú 
a predpovedať ich budúci vývoj. Umožní 
sa tým vypracovanie účinných adaptačných 
a migračných opatrení súvisiacich s 
klimatickými zmenami a ich účinkami. Od 
globálnej úrovne po subregionálnu úroveň 
sa budú vyvíjať moderné modely 
klimatických zmien, ktoré sa budú 
používať pri hodnotení zmien, 
potenciálnych účinkov a kritických limitov.
Budú sa študovať zmeny zloženia 
atmosféry a vodného cyklu a vypracujú sa 
koncepcie založené na rizikách, ktoré budú 
zohľadňovať zmeny v modeloch sucha, 
búrok a povodní. Bude sa skúmať 
zaťaženie kvality životného prostredia a 
podnebia spôsobené znečistením vzduchu, 
vody (tak povrchovej, ako aj podzemnej) a 
pôdy, ako aj vzájomné pôsobenie 
atmosféry, ozónovej vrstvy v stratosfére, 
povrchu súše, ľadu a oceánov vrátane 
vplyvov, ktoré majú zmeny vo výške 
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a ekosystémov. hladiny morí na prímorské oblasti.
Pozornosť sa bude venovať aj 
mechanizmom spätnej väzby, náhlym 
zmenám (napr. cirkulácii v oceánoch) a 
účinkom biologickej diverzity a 
ekosystémov.

Odôvodnenie

Štúdia zmien v systémoch Zeme a oceánov môže priniesť údaje, ktoré by mohli pomôcť 
vysvetliť súčasné a predvídať budúce zmeny.

Okrem toho je cieľom tohto PDN aktualizovať definíciu záťaže, ktorej je prírodné prostredie 
Zeme a oceánov v súčasnosti vystavené a ktorá ako taká zahŕňa otázky spojené s topením sa 
polárnych čiapok, so zmenami vo výške hladiny morí a so škodami na podzemnej vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel 

Činnosti nadpis  Klimatické zmeny, znečisťovanie a riziká- druhá zarážka

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

Je potrebný multidisciplinárny výskum 
vzájomného pôsobenia environmentálnych 
a klimatických rizikových faktorov 
a zdravia ľudí, aby sa podporil 
Environmentálny a zdravotný akčný plán 
a integrácia problémov zdravia verejnosti 
a charakteristiky chorôb súvisiacich 
s novými environmentálnymi rizikami, 
najmä v mestskom životnom prostredí 
(vrátane postindustriálnych oblastí).
Výskum sa bude zameriavať na viaceré 
účinky prostredníctvom rozličných 
spôsobov vystavenia účinkom, na 
zisťovanie zdrojov znečistenia a na nové 
a vznikajúce environmentálne stresory 
a ich interakcie s prírodnými činiteľmi 
a zložkami (napr. vzduch v uzavretých 
priestoroch a na otvorených 
priestranstvách, elektromagnetické polia, 
hluk a vystavenie účinkom toxických látok, 
účinky, ktoré má zvýšené vystavenie sa 
slnečnému žiareniu na zdravie pokožky a 
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európske skupinové štúdie, pričom sa bude 
venovať pozornosť zraniteľným skupinám 
populácie, metódam a nástrojom lepšej 
charakterizácie rizík a hodnoteniu 
a porovnávaniu rizík a účinkov na zdravie.
Výsledkom výskumu budú biomarkery 
a modelové nástroje zohľadňujúce 
kombinované účinky, zmeny citlivosti 
a mieru neurčitosti. Ďalej sa vypracujú 
metódy a nástroje na podporu rozhodnutí 
(ukazovatele, analýzy nákladov a ziskov, 
multi-kritériové analýzy, hodnotenia 
účinkov na zdravie, zaťaženie chorobami 
a analýza trvalej udržateľnosti) na účely 
analýzy, manažmentu rizík a informovania 
o rizikách a na účely vývoja stratégií 
a analýzy.

očí) a na ich potenciálne účinky na zdravie.
Bude sa podporovať výskum nových alebo 
existujúcich chemických látok, ako to 
upravuje nariadenie REACH a alternatív 
k testovaniu na zvieratách. Ďalej sa 
výskum sústredí na integrované 
epidemiologické výskumné činnosti 
biologického monitorovania ľudí 
vzhľadom na vedecké aspekty, metodiky 
a nástroje, aby sa dosiahol koordinovaný 
a koherentný prístup. Bude zahŕňať 
európske skupinové štúdie, pričom sa bude 
venovať pozornosť zraniteľným skupinám 
populácie, metódam a nástrojom lepšej 
charakterizácie a monitorovania rizík 
a hodnoteniu a porovnávaniu rizík 
a účinkov na zdravie. Výsledkom výskumu 
budú biomarkery a modelové 
a monitorovacie nástroje zohľadňujúce 
kombinované účinky, zmeny citlivosti 
a mieru neurčitosti. Ďalej sa vypracujú 
metódy a nástroje na podporu rozhodnutí 
(ukazovatele, analýzy nákladov a ziskov, 
multi-kritériové analýzy, hodnotenia 
účinkov na zdravie, zaťaženie chorobami 
a analýza trvalej udržateľnosti) na účely 
analýzy, manažmentu rizík a informovania 
o rizikách a na účely vývoja stratégií 
a analýzy. 

Odôvodnenie

V rámci činností týkajúcich sa mestského životného prostredia by sa mala osobitná pozornosť 
venovať postindustriálnycm oblastiam.

Úkazy ako napr. kyslé dažde alebo zmenšovanie sa ozónovej vrstvy ovplyvňujú atmosféru 
a znižujú jej efektívnosť pri filtrovaní slnečného žiarenia. Keďže Európska únia sa snaží 
bojovať proti týmto nežiaducim úkazom, je potrebné uskutočňovať dodatočný výskum 
o účinkoch, ktoré majú na ľudské zdravie.

Siedmy rámcový program by mal slúžiť ako základný nástroj na dosiahnutie cieľov, ktoré si 
EÚ stanovila keď prijala nové nariadenie REACH o chemikáliách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel 

Činnosti nadpis  Klimatické zmeny, znečisťovanie a riziká- tretia zarážka

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

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

Odôvodnenie

Ustanovenie multirizikových plánov, napr. takých ako sa popisuje v PDN, sa považuje za 
vhodný východiskový bod. 

Spomínajú sa aj katastrofy, ktoré majú jednoznačne škodlivý vplyv na prírodné prostredie 
a ľudí, ako napr. mrazy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel 

Činnosti nadpis  Trvalo udržateľné riadenie zdrojov - prvá zarážka
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Uchovávanie a trvalo udržateľné riadenie 
prírodných a človekom vytvorených
zdrojov

Uchovávanie a trvalo udržateľné riadenie 
prírodných zdrojov; riadenie prírodného 
prostredia poznačeného ľudskou 
činnosťou a riadenie biodiverzity

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

Výskumné činnosti budú zamerané na 
zlepšenie vedomostnej základne a na 
vypracovanie pokročilých modelov a 
nástrojov potrebných na uchovávanie, 
obnovu a trvalo udržateľné riadenie 
ekosystémov a ich zdrojov, užívanie pôdy, 
ochranu biodiverzity a vytvorenie modelov 
trvalo udržateľnej spotreby. Umožní sa 
tým predpovedanie správania sa 
ekosystémov, ich obnova a zmiernenie 
účinkov znehodnocovania a straty 
významných štrukturálnych a funkčných 
prvkov ekosystémov (na biologickú 
diverzitu, na vodné, pôdne a morské 
zdroje). Výskum modelov ekosystémov 
a modelov ich biodiverzity sa bude 
venovať postupom ochrany, obnovy a 
uchovávania. Budú sa podporovať 
moderné prístupy vytvárajúce ekonomické 
činnosti na základe služieb súvisiacich 
s ekosystémami a ich biodiverzitou. 
Vypracujú sa postupy na prevenciu 
rozširovania púští, znehodnocovania a 
erózie pôdy a na boj proti týmto javom 
a ich zvrátenie, ako aj na zastavenie straty 
biologickej diverzity. Výskum sa bude 
ďalej venovať trvalo udržateľnej správe
suchozemských ekosystémov (ako napr. 
lesov, lúk, mokradí, riek a 
poľnohospodárskej pôdy), zachovaniu 
vidieka s cieľom podpory trvalo 
udržateľného cestovného ruchu,
mestského prostredia a postindustriálnych 
oblastí vrátane plánovania a riadenia 
odpadu. V duchu iniciatívy GEO 
a použitím nástrojov ako INSPIRE bude 
mať výskum prínos z vývoja otvorených, 
distribuovaných, vzájomne pôsobiacich 
systémov správy dát a informačných 
systémov, bude do nich prispievať a bude 
podporovať hodnotenia, predpovedanie a 
služby súvisiace s prírodnými zdrojmi a s 
ich využívaním.
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Odôvodnenie

Prírodné zdroje sa nachádzajú v ekosystémoch, ktorých skrytý život je nutné chrániť.  Platí to 
napríklad pre lesy.

Iniciatíva GEO (Skupina pre pozorovanie Zeme) a nástroj INSPIRE sa spomínajú z dôvodu 
ich osobitnej dôležitosti.  Cieľ iniciatívy GEO je koordinovať rôzne systémy údajov získaných 
zo satelitov, zatiaľ čo cieľom nástroja INSPIRE je zabezpečovať, aby infraštruktúry údajov 
a environmentálne údaje v členských krajinách boli porovnateľnejšie a zrozumiteľnejšie na 
úrovni EÚ.  Obsahuje údaje potrebné na umožnenie monitorovania stavu životného 
prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel 

Činnosti nadpis  Trvalo udržateľné riadenie zdrojov - druhá zarážka

– Rozvoj morského prostredia - Riadenie morského prostredia

Na zlepšenie nášho chápania účinkov 
ľudskej činnosti na oceány a moria a na 
zdroje morského prostredia, vrátane 
znečisťovania a eutrofizácie regionálnych 
morí a pobrežných oblastí, je potrebný 
osobitný výskum. Budú sa vykonávať 
výskumné činnosti vodného prostredia, 
hĺbkových morských ekosystémov a 
morského dna, prostredníctvom ktorých sa 
bude pozorovať, monitorovať a 
predpovedať správanie tohto prostredia, 
čím sa zlepší chápanie mora a trvalo 
udržateľné využívanie morských zdrojov.
Účinky ľudskej činnosti na more sa budú 
hodnotiť pomocou integrovaných prístupov 
zohľadňujúcich morskú biologickú 
rôznorodosť, procesy a služby súvisiace s 
ekosystémami, morskými prúdmi a 
geológiou morského dna.

Na zlepšenie nášho chápania účinkov 
ľudskej činnosti na oceány a moria a na 
zdroje morského prostredia, vrátane 
dočasného a trvalého znečisťovania a 
eutrofizácie regionálnych morí a 
pobrežných oblastí, je potrebný osobitný 
výskum, v oboch oblastiach na úrovni 
vodnej hladiny, vo vodnom stĺpci a na 
morskom dne. Budú sa vykonávať 
výskumné činnosti vodného prostredia, 
pobrežia, regiónov, hĺbkových morských 
ekosystémov a morského dna, 
prostredníctvom ktorých sa bude 
pozorovať, monitorovať a predpovedať 
správanie tohto prostredia, čím sa zlepší 
chápanie mora a trvalo udržateľné 
využívanie morských zdrojov. Účinky 
ľudskej činnosti na more sa budú hodnotiť 
pomocou integrovaných prístupov 
zohľadňujúcich morskú biologickú 
rôznorodosť, procesy a služby súvisiace s 
ekosystémami, morskými prúdmi a 
geológiou morského dna. Podniknú sa 
kroky na vypracovanie integrovaných 
koncepcií, nástrojov a stratégií na trvalo 
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udržateľné riadenie.

Odôvodnenie

Okrem viacerých potrebných spresnení zavádza tento PDN integrované koncepcie ako 
právoplatný a vhodný systém riadenia morského prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel 

Činnosti nadpis Environmentálne technológie- prvá zarážka

– Environmentálne technológie na 
trvalo udržateľné riadenie a uchovávanie 
prírodného a človekom vytvoreného 
prostredia 

- Environmentálne technológie na trvalo 
udržateľné riadenie, uchovávanie a obnovu 
prírodného a človekom vytvoreného 
prostredia

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

Sú potrebné nové alebo zdokonalené 
environmentálne technológie na 
zmiernenie účinkov ľudskej činnosti na 
životné prostredie, na ochranu a obnovu 
životného prostredia, na efektívnejšie 
riadenie zdrojov a na vývoj nových 
výrobkov, procesov a služieb, ktoré budú 
priaznivejšie pre životné prostredie ako 
existujúce alternatívy. Výskum bude 
zameraný predovšetkým na: technológie 
predchádzajúce, znižujúce a zmierňujúce 
environmentálne riziká a zmierňujúce 
účinky nebezpečenstiev a katastrof vrátane 
tých, ktoré sú následkom klimatických 
zmien a straty biologickej diverzity;
technológie podporujúce trvalo udržateľnú 
výrobu a spotrebu; technológie na 
udržateľné riadenie, uchovávanie 
a obnovu ekosystémov, ich zdrojov 
a zdrojov biodiverzity; techniky riešenia
problematiky znečistenia, v súvislosti s 
vodou, pôdou, ovzduším, morom a inými 
prírodnými zdrojmi alebo s odpadom;
technológie pre environmentálne vhodné a 
trvalo udržateľné riadenie životného 
prostredia človeka, vrátane zastavaných 
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dedičstva. oblastí, mestských oblastí, krajiny, ako aj 
pre zachovanie a obnovu kultúrneho 
dedičstva. Mala by sa zabezpečiť 
diagonálna koordinácia s ostatnými 
súvisiacimi oblasťami.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zdôrazniť koncepciu obnovy prírodného prostredia, ktorá by sa mala stať 
prioritou všade tam, kde je to možné (napr. obnova pôdy postihnutej rozširovaním púšte).

Malo by byť tiež zrejmé, že o žiadnej z uvedených činností by sa nemalo uvažovať oddelene,
v mnohých prípadoch sú tieto činnosti navzájom prepojené, a je preto potrebný diagonálny 
prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel 

Činnosti nadpis Environmentálne technológie- druhá zarážka

Výskum sa bude zameriavať na hodnotenie 
rizík a výkonnosti technológií vrátane 
postupov a výrobkov, ako aj na ďalší 
rozvoj súvisiacich metód, medzi ktoré patrí 
napr. analýza životného cyklu. Navyše sa 
bude venovať pozornosť: dlhodobým 
možnostiam, trhovému potenciálu a 
socioekonomickým aspektom 
environmentálnych technológií;
hodnoteniu chemických rizík, stratégiám 
inteligentného testovania a metódam 
minimalizácie skúšok na zvieratách, 
technikám kvantifikácie rizík; a výskumnej 
podpore rozvoja systému Európskeho 
overovania a testovania environmentálnych 
technológií.

Výskum sa bude zameriavať na hodnotenie 
rizík a výkonnosti technológií vrátane 
postupov, výrobkov a služieb, ako aj na 
ďalší rozvoj súvisiacich metód, medzi 
ktoré patrí napr. analýza životného cyklu.
Navyše sa bude venovať pozornosť:
dlhodobým možnostiam, trhovému 
potenciálu a socioekonomickým aspektom 
environmentálnych technológií;
hodnoteniu chemických rizík, stratégiám 
inteligentného testovania a metódam 
minimalizácie skúšok na zvieratách, 
technikám kvantifikácie rizík a výskumnej 
podpore rozvoja systému Európskeho 
overovania a testovania environmentálnych 
technológií.

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť služby v rovnakej miere ako výrobky a postupy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel 

Činnosti nadpis Nástroje na pozorovanie a hodnotenie Zeme - prvá zarážka

- Pozorovanie Zeme - Systémy pozorovania Zeme a jej oceánov 
a metódy monitorovania prírodného 
prostredia a prírodných zdrojov

Výskumné činnosti sa budú venovať 
rozvoju a integrácii Systému globálneho 
pozorovania Zeme (Global Earth 
Observation System of Systems – GEOSS) 
na účely environmentálneho a trvalo 
udržateľného riešenia problémov v rámci 
iniciatívy GEO . Budú sa zaoberať 
interoperabilitou pozorovacích systémov, 
riadením informácií a sprostredkovaním 
údajov a optimalizáciou informácií na 
účely pochopenia, modelovania a 
predpovedania environmentálnych javov.
Tieto činnosti budú zamerané na prírodné 
nebezpečenstvá, klimatické zmeny, 
počasie, ekosystémy, prírodné zdroje, 
vodu, využívanie pôdy, životné prostredie 
a zdravie a na biologickú diverzitu (vrátane 
aspektov hodnotenia rizík, prognostických 
metód a nástrojov hodnotenia), aby sa 
zabezpečil pokrok v oblasti spoločenského 
prínosu systému GEOSS a aby sa prispelo 
do GMES.

Výskumné činnosti sa budú venovať 
rozvoju a integrácii Globálneho systému 
systémov pozorovania Zeme (Global Earth 
Observation System of Systems –
GEOSS), (ktorého podstatnou súčasťou je 
systém GMES), na účely 
environmentálneho a trvalo udržateľného 
riešenia problémov v rámci iniciatívy 
GEO. Budú sa zaoberať interoperabilitou 
pozorovacích systémov vrátane ich 
monitorovania, špecifického vývoja 
a technológie sledovania, riadením 
informácií a sprostredkovaním údajov a 
optimalizáciou informácií na účely 
pochopenia, modelovania a predpovedania 
environmentálnych javov. Tieto činnosti 
budú zamerané na prírodné 
nebezpečenstvá, klimatické zmeny, 
počasie, oceány, regionálne moria 
a pobrežné oblasti, ekosystémy, prírodné 
zdroje, vodu, využívanie pôdy, životné 
prostredie a zdravie a na biologickú 
diverzitu (vrátane aspektov hodnotenia 
rizík, prognostických metód a nástrojov 
hodnotenia), aby sa zabezpečil pokrok v
oblastiach prínosu systému GEOSS.
Zabezpečí sa úzka koordinácia 
s ostatnými súvisiacimi oblasťami, najmä 
s oblasťou komunikačných 
a informačných technológií, oblasťou 
vesmíru a bezpečnosti.

Odôvodnenie

Z technického hľadiska je cieľom iniciatívy GEO vytvorenie "systému systémov“, čiže GEOSS 
makrosystému. V rámci tejto globálnej štruktúry zohráva GMES (Globálne monitorovanie 
životného prostredia a bezpečnosti) kľúčovú úlohu ako iniciatíva Spoločenstva na 
pozorovanie Zeme.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel 

Činnosti nadpis Nástroje na pozorovanie a hodnotenie Zeme - druhá zarážka

Tieto nástroje sú potrebné pre kvantitatívne 
hodnotenie životného prostredia a pre 
zabezpečenie podielu výskumnej politiky 
na konkurencieschopnosti a trvalo 
udržateľnom rozvoji, vrátane hodnotenia 
trhových a regulačných prístupov, ako aj 
účinkov súčasných trendov na modely 
výroby a spotreby. Medzi tieto nástroje 
budú patriť modely, ktoré zohľadňujú 
prepojenia medzi ekonomikou, životným 
prostredím a spoločnosťou, a teda aj 
priaznivých a účinných stratégií adaptácie 
a prevencie. Výskum sa bude ďalej 
usilovať o zlepšenie existujúcich a o vývoj 
nových ukazovateľov na účely 
posudzovania priorít politiky trvalo 
udržateľného rozvoja a analýzy prepojení 
medzi nimi, pričom sa berie do úvahy 
existujúci súbor ukazovateľov trvalo 
udržateľného rozvoja EÚ. Uskutočňovať sa 
bude aj analýza technológií, 
socioekonomických hnacích prvkov, 
externých účinkov a riadenia, ako aj 
prognostické štúdie. Medzi oblasti 
aplikácie patrí využívanie krajiny a 
námorná politika a ekonomické, politické a 
sociálne konflikty súvisiace s klimatickými 
zmenami.

Tieto nástroje sú potrebné pre kvantitatívne 
hodnotenie životného prostredia a pre 
zabezpečenie podielu výskumnej politiky 
na konkurencieschopnosti a trvalo 
udržateľnom rozvoji vrátane vedeckej 
podpory a hodnotenia trhových a 
regulačných prístupov, ako aj účinkov 
súčasných trendov na modely výroby a 
spotreby. Medzi tieto nástroje budú patriť 
modely, ktoré zohľadňujú prepojenia 
medzi ekonomikou, životným prostredím a 
spoločnosťou, a teda aj priaznivých a 
účinných stratégií adaptácie a prevencie.
Výskum sa bude ďalej usilovať o zlepšenie 
existujúcich a o vývoj nových 
ukazovateľov na účely zdôrazňovania a 
posudzovania priorít politiky trvalo 
udržateľného rozvoja a analýzy prepojení 
medzi nimi, pričom sa berie do úvahy 
existujúci súbor ukazovateľov trvalo 
udržateľného rozvoja EÚ. Uskutočňovať sa 
bude aj analýza technológií, 
socioekonomických hnacích prvkov, 
externých účinkov a riadenia, ako aj 
prognostické štúdie. Medzi oblasti 
aplikácie by mohlo patriť kvalita 
životného prostredia, využívanie krajiny, 
prírodné zdroje, trvalo udržateľná výroba 
a spotreba a námorná politika a 
ekonomické, politické a sociálne konflikty 
súvisiace s klimatickými zmenami.

Odôvodnenie

PDN pridáva spresnenie, ktoré je potrebné na objasnenie a znázornenie nástrojov, ktoré má 
za účel popísať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) - pododdiel 

Činnosti nadpis Medzinárodná spolupráca - druhá zarážka

Vedecké a technologické partnerstvá Vedecké a technologické partnerstvá 
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s rozvíjajúcimi sa krajinami budú 
prispievať k dosahovaniu Cieľov rozvoja 
tisícročia v mnohých oblastiach 
(napr. zastavenie strácania 
environmentálnych zdrojov, zlepšenie 
manažmentu vody, zásobovania vodou a 
hygieny, riešenie environmentálnych úloh 
urbanizácie), v ktorých by mohli kľúčovú 
úlohu zohrávať malé a stredné podniky.
Mimoriadna pozornosť sa bude venovať 
vzťahu medzi globálnymi 
environmentálnymi otázkami 
a problémami regionálneho a miestneho 
rozvoja súvisiacimi s prírodnými zdrojmi, 
s biologickou diverzitou, využívaním pôdy, 
prírodnými katastrofami a človekom 
vytváranými nebezpečenstvami a rizikami, 
klimatickými zmenami, 
environmentálnymi technológiami, so 
životným prostredím a zdravím, ako aj 
s nástrojmi analýzy politiky. Spolupráca 
s priemyselne vyspelými krajinami rozšíri 
prístup ku kvalitnému globálneho 
výskumu.

s rozvíjajúcimi sa krajinami budú 
prispievať k dosahovaniu rozvojových 
cieľov milénia v mnohých oblastiach 
(napr. prevencia a zmierňovanie dôsledkov 
klimatických zmien a prírodných 
katastrof, zastavenie strácania 
environmentálnych zdrojov, zlepšenie 
riadenia vodných a pôdnych zdrojov a
zásobovania vodou a hygieny, prevencia 
a boj proti rozširovaniu púští, ako aj
riešenie úloh, ktoré súvisia s dôsledkami
urbanizácie a trvalo udržateľnej výroby a 
spotreby na prírodné prostredie a 
biodiverzitu), v ktorých by mohli kľúčovú 
úlohu zohrávať malé a stredné podniky. 
Mimoriadna pozornosť sa bude venovať 
vzťahu medzi globálnymi 
environmentálnymi otázkami 
a problémami regionálneho a miestneho 
rozvoja súvisiacimi s prírodnými zdrojmi, 
s biologickou diverzitou, využívaním pôdy, 
prírodnými katastrofami a človekom 
vytváranými nebezpečenstvami a rizikami, 
klimatickými zmenami, 
environmentálnymi technológiami, so 
životným prostredím a zdravím, ako aj 
s nástrojmi analýzy politiky. Spolupráca 
s priemyselne vyspelými krajinami rozšíri 
prístup ku kvalitnému globálneho 
výskumu.

Odôvodnenie

EÚ môže rozhodujúcou mierou prispieť k zdravému procesu rozvoja v najchudobnejších 
krajinách prostredníctvom poskytovania a zdieľania technológií prevencie a riadenia 
prírodných katastrof, správneho využívania vodných a pôdnych zdrojov, výstavby a trvalo 
udržateľného rastu miest, a pod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) pododdiel 

Medzinárodná spolupráca - tretia zarážka

Vytvorenie systému GEOSS na účely 
pozorovania Zeme podporí medzinárodnú 

Vytvorenie systému GEOSS na účely 
pozorovania Zeme podporí medzinárodnú 
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spoluprácu v oblasti pochopenia systémov 
Zeme a v otázkach trvalej udržateľnosti a 
koordinované zhromažďovanie údajov pre 
vedecké a politické účely.

spoluprácu v oblasti pochopenia systémov 
Zeme a v otázkach trvalej udržateľnosti a 
koordinované zhromažďovanie údajov pre 
vedecké a politické účely, ako aj zvýšený 
záujem verejného a súkromného sektora.

Odôvodnenie

Je zrejmé, že údaje z makrosystému GEOSS budú slúžiť na zvyšovanie pozornosti hlavných 
činiteľov verejného i súkromného sektora pokiaľ ide o environmentálne potreby našej planéty, 
a budú ich tak podnecovať k činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Príloha I Témy oddiel 6  Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)  pododdiel Odozva 

na nové potreby a nepredvídateľné politické požiadavky- druhý odsek

Podpora odozvy na nepredvídateľné 
politické požiavavky v oblasti životného 
prostredia by mohla napr. súvisieť s 
hodnotením účinkov novej politiky EÚ na 
trvalú udržateľnosť, napr. v oblasti 
životného prostredia, v námornej oblasti, v 
oblasti noriem a predpisov.

Podpora odozvy na nepredvídateľné 
politické požiavavky v oblasti životného 
prostredia by mohla napr. súvisieť s 
hodnotením účinkov novej politiky EÚ na 
trvalú udržateľnosť v súvislosti s trvalo 
udržateľnou výrobou a spotrebou, 
životným prostredím, zmenami klímy, 
prírodnými zdrojmi, námornou oblasťou a 
oblasťou noriem a predpisov.

Odôvodnenie

Nepretržité hodnotenie účinkov, na ktoré sa vzťahuje tento odsek, by tiež malo zahŕňať 
politiky Spoločenstva pokiaľ ide o výrobu a spotrebu, prírodné zdroje a klimatické zmeny tak, 
ako sa to spomína vo viacerých častiach tejto prioritnej témy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Príloha I Témy oddiel 7  Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) pododdiel Cieľ

Rozvoj integrovaných, ekologickejších a 
inteligentnejších celoeurópskych 
dopravných systémov v prospech občanov 
a spoločnosti, ktoré šetria zdroje životného 

Na základe pokrokov v technológii 
a využívaní systémov a na základe 
Európskej dopravnej politiky rozvoj
integrovaných, ekologickejších a 
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prostredia a prírodné zdroje a sú založené 
na technickom pokroku, a zabezpečovanie 
a ďalší rozvoj konkurencieschopnosti a 
vedúceho postavenia, ktoré európske 
podniky získali na globálnom trhu.

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

Odôvodnenie

V oblasti dopravy je potrebné zohľadniť pokroky dosiahnuté v súvislosti s využívaním 
systémov, infraštruktúr a pod. v rovnakej miere ako technologické pokroky. Vysoko 
prepracovaná Európska dopravná politika ako taká by tiež mala byť referenčným bodom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Príloha I Témy oddiel 7  Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) pododdiel Prístup - štvrtý odsek

Medzi činnosti mimoriadneho významu 
pre malé a stredné podniky patria snahy 
o zabezpečenie zásobovacích reťazcov na 
základe robustných technológií 
v rozličných sektoroch; umožnenie 
prístupu malých a stredných podnikov 
k výskumným iniciatívam; a uľahčenie 
úlohy a začiatku činnosti malých 
a stredných podnikov využívajúcich 
vysoké technológie, predovšetkým 
v oblasti pokrokových dopravných 
technológií a činností „súvisiacich so 
službami“ špecifickými pre dopravu, ako aj 
v rámci rozvoja systémov a aplikácií 
v oblasti satelitnej navigácie.

Medzi činnosti mimoriadneho významu 
pre malé a stredné podniky patria snahy 
o zabezpečenie zásobovacích reťazcov na 
základe robustných technológií 
v rozličných sektoroch; umožnenie 
prístupu malých a stredných podnikov 
k výskumným iniciatívam; a uľahčenie 
úlohy a začiatku činnosti malých 
a stredných podnikov využívajúcich 
vysoké technológie, predovšetkým 
v oblasti pokrokových dopravných 
technológií a činností „súvisiacich so 
službami“ špecifickými pre dopravu, ako aj 
v rámci rozvoja systémov a aplikácií 
v oblasti satelitnej navigácie. Na tento účel 
sa na vykonávanie príslušných častí ich 
výskumných programov na činnosti 
uvedené v nasledujúcom texte vyčlení 
20% rozpočtových prostriedkov určených 
pre túto prioritnú tému.

Odôvodnenie

Ak sa skutočne má MSP pomôcť v podieľaní sa na týchto oblastiach, je potrebné stanoviť 
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v rámci tejto prioritnej témy hranicu podpory. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Príloha I Témy oddiel 7  Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) pododdiel Prístup - piaty odsek

Existujúce politické požiadavky, ako aj 
vývoj, hodnotenie a realizácia novej 
politiky (napr. námornej politiky) sa bude 
riešiť v rámci rozličných línií činností.
Táto práca bude zahŕňať štúdie, modely a 
nástroje, ktoré sa zaoberajú strategickým 
monitorovaním a prognostikou a spájajú v 
sebe poznatky súvisiace s hlavnými 
ekonomickými, sociálnymi, 
bezpečnostnými a environmentálnymi 
problémami dopravy. Činnosti 
podporujúce prierezové tematické otázky 
budú zamerané na špecifiká dopravy, napr. 
na bezpečnostné aspekty ako podstatná 
požiadavka v rámci dopravných systémov;
využívanie alternatívnych energetických 
zdrojov v dopravných aplikáciách; a 
monitorovanie environmentálnych účinkov 
dopravy, vrátane klimatických zmien.

Existujúce politické požiadavky, ako aj 
vývoj, hodnotenie a realizácia novej 
politiky (napr. námornej politiky 
a realizácie jednotného európskeho 
leteckého priestoru) sa bude riešiť v rámci 
rozličných línií činností. Táto práca bude 
zahŕňať štúdie, modely a nástroje, ktoré sa 
zaoberajú strategickým monitorovaním a 
prognostikou a spájajú v sebe poznatky 
súvisiace s hlavnými ekonomickými, 
sociálnymi, bezpečnostnými a 
environmentálnymi problémami dopravy.
Činnosti podporujúce prierezové tematické 
otázky budú zamerané na špecifiká 
dopravy, napr. na bezpečnostné aspekty 
ako podstatná požiadavka v rámci 
dopravných systémov; využívanie 
alternatívnych energetických zdrojov v 
dopravných aplikáciách; a monitorovanie 
environmentálnych účinkov dopravy, 
vrátane klimatických zmien.

Odôvodnenie

Vzhľadom na jeho dôležitosť by sa mal jednotný európsky letecký priestor (Single European 
Sky) uviesť ako príklad. Jeho realizácia bude možno vyžadovať podporu niektorých ostatných 
činností v rámci tohto osobitného programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Príloha I Témy oddiel 7  Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) pododdiel Prístup - piaty odsek 

a (nový)

Osobitná pozornosť sa venuje zlepšovaniu 
šírenia výsledkov európskeho výskumu.
Podporia sa multidisciplinárne 
a interdisciplinárne prístupy a bude sa 
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hľadať maximálna možná miera synergie 
a komplementárnosti s doplnkovými 
finančnými mechanizmami na úrovni 
Spoločenstva a členských štátov, ako 
napr. s mechanizmami programu Marco 
Polo alebo transeurópskych dopravných 
sietí.

Odôvodnenie

Činnosti financované v rámci siedmeho rámcového programu by mali byť úzko spojené 
s činnosťami v rámci iných programov s cieľom zabezpečiť komplementárnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Príloha I Témy oddiel 7  Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) pododdiel Prístup - šiesty odsek

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

Podpora sa bude poskytovať aj činnostiam 
súvisiacim so šírením a využívaním 
informácií a s vedeckou publikačnou 
činnosťou (najmä so zreteľom na
hodnotenie účinkov) pokiaľ ide o každú 
z činností vyvíjaných v rámci tejto 
prioritnej témy, s cieľom reagovať na 
osobitné potreby užívateľov a politické 
požiadavky v dopravnom sektore.

Odôvodnenie

Na podporu prispôsobovania týchto aktivít konečným užívateľom, najmä politickým 
rozhodovateľom, by sa mala vykonávať publikačná činnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Príloha I Témy oddiel 7  Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) pododdiel Činnosti nadpis 

Pozemná doprava (železničná, cestná a vodná) - prvý odsek

Ekologickejšia pozemná doprava: Vývoj 
technológií a vedomostí súvisiacich s 
redukciou znečistenia (vzduchu, vody a 
pôdy) a s takými ekologickými účinkami, 

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

ako sú klimatické zmeny, zdravie, 
biologická diverzita a hluk. Výskum zlepší 
čistotu, nákladovú efektívnosť a 
energetickú účinnosť elektrických vlakov a 
podporí využívanie alternatívnych palív, 
vrátane vodíka a palivových článkov a 
vlakov využívajúcich alternatívne 
hybridné motory. Príslušné činnosti sa 
budú týkať infraštruktúry, vozidiel, 
plavidiel a technológií komponentov, 
vrátane optimalizácie celého systému.
Výskum vývoja špecifického pre dopravu 
bude zahŕňať výrobu, výstavbu, prevádzku, 
údržbu, opravu, inšpekciu, recykláciu, 
stratégie súvisiace s koncom životnosti a 
zásahy na mori v prípade nehody.

Odôvodnenie

Náklady v oblasti dopravy by sa mali hodnotiť z energetického hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Príloha I Témy oddiel 7  Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) pododdiel Činnosti nadpis 

Pozemná doprava (železničná, cestná a vodná) - tretí odsek

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

Zabezpečovanie trvalo udržateľnej 
mestskej mobility pre všetkých obyvateľov 
vrátane obyvateľov s postihnutím:
Sústredenie sa na mobilitu ľudí a tovaru 
prostredníctvom výskumu „vozidiel novej 
generácie“ a ich vstupu na trh, spojenie 
všetkých prvkov čistej, energeticky 
účinnej, bezpečnej a inteligentnej cestnej 
dopravy. Výskum nových koncepcií 
mobility, moderných organizačných 
systémov, systémov riadenia mobility a 
vysoko kvalitnej verejnej dopravy bude 
zameraný na zabezpečenie jej dostupnosti 
pre všetkých a na vysokú úroveň 
intermodálnej integrácie. Budú sa vyvíjať a 
testovať moderné stratégie čistej mestskej 
dopravy. Mimoriadna pozornosť sa bude 
venovať neznečisťujúcim spôsobom 
dopravy, riadeniu dopytu, racionalizácii 



PR\613357SK.doc PE 368.072v03-00111/136 PR\613357SK.doc

SK

stratégiám, službám a infraštruktúram.
Nástroje podporujúce vývoj a realizáciu 
dopravnej politiky budú zahŕňať 
plánovanie dopravy a využívania pôdy.

súkromnej dopravy a informačným a 
komunikačným stratégiám, službám a 
infraštruktúram. Nástroje podporujúce 
vývoj a realizáciu dopravnej politiky budú 
zahŕňať plánovanie dopravy a využívanie 
pôdy.

Odôvodnenie

Každý integrovaný prístup k plánovaniu dopravy a mobility by mal obsahovať konkrétne 
opatrenia pre ľudí s postihnutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Príloha I Témy oddiel 7  Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) pododdiel Činnosti nadpis 

Vzdušná a letecká doprava - tretí odsek a (nový)

Kvalita mobility a spokojnosť užívateľov:
zlepšovanie služieb, sietí a infraštruktúr 
s cieľom učiniť ich pohodlnejšími a 
príťažlivejšími; zlepšovanie integrovaných 
systémov a poskytovanie služieb a kapacít 
prispôsobených individuálnemu dopytu 
i dopytu osobitných skupín (starší 
občania, ženy, atd.). 

Odôvodnenie

Z hľadiska demografických zmien a nových požiadaviek mobility v dnešnej európskej 
spoločnosti je nevyhnutné predvídať zmeny v citlivosti a vnímaní užívateľov pozemnej 
dopravy (komfort, preferencie, atd.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Príloha I Témy oddiel 7  Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) pododdiel Činnosti nadpis 

Vzdušná a letecká doprava - piaty odsek

Zvyšovanie konkurencieschopnosti:
Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
dopravného priemyslu, zabezpečovanie 
trvalo udržateľných, efektívnych a finančne 
dostupných dopravných služieb a 

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

vytváranie nových kvalifikácií a 
pracovných príležitostí prostredníctvom 
výskumu a vývoja. Technológie 
pokročilých priemyselných procesov budú 
zahŕňať návrh, výrobu, montáž, výstavbu 
a údržbu, ako aj demontáž, marketing 
a recykláciu a budú sa zameriavať na 
znižovanie nákladov počas životného cyklu 
a na skracovanie doby vývoja. Dôraz sa 
bude klásť na moderné koncepcie 
produktov a na zdokonalené dopravné 
služby zabezpečujúce vyššiu spokojnosť 
zákazníkov. Bude sa vyvíjať nová 
organizácia výroby, vrátane riadenia 
zásobovacieho reťazca a distribučných 
systémov.

Odôvodnenie

Priemyselné postupy by mali obsahovať záverečné štádia životného cyklu výrobkov, ako aj 
priemyselné infraštruktúry súvisiace s pozemnou dopravou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Cieľ

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

Vytváranie hlbšieho a spoločného 
porozumenia komplexných a navzájom 
prepojených hospodárskych otázok, ktoré 
musí Európa riešiť, ku ktorým patria napr. 
rast, zamestnanosť 
a konkurencieschopnosť, veda, technika a 
inovácia, sociálna kohézia a nové sociálne, 
kultúrne a vzdelávacie otázky rozšírenej 
Únie, trvalá udržateľnosť, zmeny 
prírodného prostredia, rodová rovnosť, 
emigrácia, kvalita života, vzdelávanie, 
kultúrne otázky (vrátane jazykovej 
rozmanitosti), imigrácia a vzájomná 
globálna prepojenosť, najmä s cieľom 
zabezpečovať kvalitnejšiu vedomostnú 
základňu pre politiku v príslušných 
oblastiach.
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Odôvodnenie

S cieľom zvyšovať porozumenie dnešnej Európskej únie a socioekonomických otázok, ktoré 
pred ňou stoja, je nevyhnutne potrebný výskum sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích otázok, 
ktoré sú dôsledkom rozširovania EÚ, ako aj výskum globálnych zmien prírodného prostredia, 
výziev, výhod a problémov emigrácie a rodovej rovnosti. Otázka konkurencie a koexistencie 
jazykov je hlavným kultúrnym problémom v Európe a je potrebné ho osobitne spomenúť, to 
isté platí aj pre imigráciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Prístup prvý odsek

Priority výskumu riešia kľúčové 
spoločenské, ekonomické a kultúrne úlohy, 
ktorým čelí Európa a svet v súčasnosti a 
ktorým budú čeliť v budúcnosti.
Navrhovaný program výskumu predstavuje 
kohézny prístup k riešeniu týchto úloh.
Rozvoj socioekonomických a humanitných 
poznatkov založený na týchto kľúčových 
úlohách bude výrazne prispievať k podpore 
zdieľaného chápania v celej Európe a k 
riešeniu širších medzinárodných 
problémov. Priority výskumu pomôžu 
zlepšiť formuláciu, realizáciu, účinky a 
hodnotenie politiky takmer vo všetkých 
politických oblastiach Spoločenstva na 
európskej, vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni, pričom do väčšej časti 
výskumu je začlenená podstatná 
medzinárodná perspektíva.

Priority výskumu riešia kľúčové 
spoločenské, ekonomické a kultúrne úlohy, 
ktorým čelí Európa a svet v súčasnosti a 
ktorým budú čeliť v budúcnosti.
Navrhovaný program výskumu predstavuje 
kohézny prístup k riešeniu týchto úloh. 
Rozvoj socioekonomických, 
sociokultúrnych a humanitných poznatkov 
založený na týchto kľúčových úlohách 
bude výrazne prispievať k podpore 
zdieľaného chápania v celej Európe a k 
riešeniu širších medzinárodných 
problémov. Priority výskumu pomôžu 
zlepšiť formuláciu, realizáciu, účinky a 
hodnotenie politiky takmer vo všetkých 
politických oblastiach Spoločenstva na 
európskej, vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni, pričom do väčšej časti 
výskumu je začlenená podstatná 
medzinárodná perspektíva.

Odôvodnenie

Je tiež dôležité zahrnúť sociokultúrne vedy, v záujme získania širšieho a konkrétnejšieho 
obrazu o európskych a medzinárodných otázkach.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Činnosti nadpis Rast, 

zamestnanosť a konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti - prvý odsek

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

Táto téma sa bude zameriavať na rozvoj a 
integráciu výskumu v otázkach 
ovplyvňujúcich rast, socioekonomickú 
stabilitu, zamestnanosť,
konkurencieschopnosť a technologickú 
kohéziu na účely zabezpečenia lepšieho a 
integrovaného chápania týchto otázok pre 
ďalší rozvoj vedomostnej spoločnosti. Pri 
dosahovaní týchto cieľov sa bude využívať 
politický a podporný pokrok. Výskum 
bude spájať tieto aspekty problematiky:

Odôvodnenie

Je potrebné vziať do úvahy aj skutočnosti, ktoré súvisia so socioekonomickou stabilitou a s 
problémami viažucimi sa k technologickej priepasti, v záujme rovnomerného rozvoja 
vedomostnej spoločnosti a dosiahnutia cieľa technologicky kohéznej EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Činnosti nadpis Rast, 

zamestnanosť a konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti - prvý odsek - prvá 
zarážka

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

- meniacu sa úlohu poznatkov v celej 
ekonomike, vrátane rozličných typov 
vedomostí a schopností, vzdelávania 
vrátane mimoškolského vzdelávania, 
celoživotného vzdelávania a nehmotných 
investícií;

Odôvodnenie

Malo by sa zahrnúť aj mimoškolské vzdelávanie, keďže je súčasťou dnešnej reality a nemôže 
ani nesmie byť zatlačené do úzadia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Činnosti nadpis Rast, 

zamestnanosť a konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti - prvý odsek - druhá 
zarážka

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

- ekonomické štruktúry, štrukturálne 
zmeny, medziodvetvové vzťahy a otázky 
produktivity vrátane úlohy sektoru služieb,
outsourcingu služieb, informačných 
a komunikačných technológií, financií, 
demografie, dopytu a procesov dlhodobých 
zmien;

Odôvodnenie

V dnešnom globalizovanom svete sú medzisektorové vzťahy čoraz dôležitejšie a mali by sa 
zahrnúť podobne ako outsourcing služieb a informačné a komunikačné technológie, bez 
ktorých si nie je možné dnešné hospodárske systémy predstaviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Činnosti nadpis Rast, 

zamestnanosť a konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti - druhý odsek

Táto téma bude zahŕňať nové významné 
úlohy a možnosti vyplývajúce z posilnenej 
globalizácie, nových ekonomík, 
premiestňovania a rozširovania EÚ. Otázky 
zamestnanosti sa budú týkať 
nezamestnanosti a slabej zamestnanosti.

Táto téma bude zahŕňať nové významné 
úlohy a možnosti vyplývajúce z posilnenej 
globalizácie, medzinárodných transferov 
technológie, úlohy nových spoločností, 
nových ekonomík, premiestňovania a 
rozširovania EÚ. Otázky zamestnanosti sa 
budú týkať nezamestnanosti a slabej 
zamestnanosti.

Odôvodnenie

V čoraz viac globalizovanom svete je potrebné vziať do úvahy výzvy a príležitosti, ktoré 
ponúka zvyšujúci sa počet medzinárodných transferov technológie, ako aj úlohu nových 
spoločností, či už v rozvinutých, nových alebo rozvojových ekonomikách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Činnosti nadpis 
Spájanie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych cieľov z európskeho hľadiska-

zarážka 1a (nová)

- globálnou zmenou životného prostredia 
z interdisciplinárneho hľadiska vrátane 
vzájomných vzťahov medzi ekosystémami 
a sociálnymi systémami.

Odôvodnenie

S cieľom lepšie porozumieť príčinám a následkom globálnych zmien životného prostredia si 
musíme byť vedomí vzájomných vzťahov medzi ekosystémami a sociálnymi systémami a ich 
dôsledkov. Poskytne nám to viac faktorov na objektívne hodnotenie možných riešení 
problémov, ktoré ovplyvňujú trvalú udržateľnosť planéty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Činnosti nadpis 

Hlavné trendy v spoločnosti a ich dôsledky- nadpis

Hlavné trendy v spoločnosti a ich dôsledky Hlavné trendy v spoločnosti, ich príčiny a 
dôsledky

Odôvodnenie

Na pochopenie súčasných trendov v spoločnosti a ich dôsledkov je nevyhnutné analyzovať ich 
príčiny a pôvod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Činnosti nadpis 

Hlavné trendy v spoločnosti a ich dôsledky- prvý odsek - úvod

Cieľom je pochopiť a posúdiť význam 
konkrétnych kľúčových trendov v 
európskej spoločnosti, ktoré majú značný 
dopad na občanov, na kvalitu ich života a 
na politiku, čím sa zabezpečí podchytenie 
tejto problematiky v mnohých politických 

Cieľom je pochopiť meniace sa vzájomné 
vzťahy a vzájomné závislosti medzi
regiónmi sveta vrátane interkulturálnych 
vzťahov a vzájomných závislostí medzi 
rozvojovými regiónmi a ich vplyv na 
príslušné regióny, predovšetkým v Európe, 
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oblastiach. Empirický a teoretický výskum 
sa bude spočiatku venovať trom hlavným 
trendom:

a súvisiacu problematiku riešenia nových 
hrozieb a rizík v svetových rozmeroch 
a ich súvislosť s ľudskými právami, 
slobodami a blahobytom. Výskum sa bude 
uberať dvoma príbuznými cestami:

Odôvodnenie

Skúmanie interkulturálnych vzťahov a vzájomných závislostí medzi rozvojovými regiónmi sa 
nesmie vylúčiť, keďže pomôže lepšie porozumieť trendom v týchto regiónoch a ich vplyvu v 
globalizovanom svete, najmä v súvislosti s Európou. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Činnosti nadpis 

Hlavné trendy v spoločnosti a ich dôsledky- prvý odsek - zarážka 2

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

- konflikty, ich príčiny a riešenia; vzťah 
medzi bezpečnosťou a destabilizujúcimi 
faktormi, akými sú chudoba, migrácia, 
kriminalita, znehodnocovanie životného 
prostredia a nedostatok prostriedkov;
terorizmus, jeho príčiny a dôsledky;
bezpečnostná politika, vnímanie 
nebezpečenstva a vzťahy medzi civilmi 
a armádou.

Odôvodnenie

Musí sa zahrnúť migrácia ako destabilizujúci faktor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Činnosti nadpis 

Hlavné trendy v spoločnosti a ich dôsledky- prvý odsek - zarážka 2a (nová)

- mier v EÚ a vo svete: mier, ako základná 
hodnota, jeho pozitívne dôsledky na EÚ 
a iné časti sveta, problémy, ktoré vznikajú 
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pri absencii mieru (vojny, neistota) 
a vzťahy medzi regiónmi vytvorené 
dosiahnutím mieru.

Odôvodnenie

Mier je a musí byť základnou hodnotou pre EÚ, ako aj pre zvyšok sveta. Mier alebo jeho 
absencia vedie k rozličným druhom vzťahov medzi regiónmi a k následkom (záporným či 
kladným), ktoré si vyžadujú výskum a štúdium. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Činnosti nadpis 

Európa vo svete- druhý odsek

V obidvoch prípadoch sa bude riešiť úloha 
Európy vo svete, rozvoj mnohostranných 
vzťahov a medzinárodného práva, podpora 
demokracie a základných práv vrátane 
rozličných predstáv o nich, a pohľad 
vonkajšieho sveta na Európu.

V všetkých troch prípadoch sa bude riešiť 
úloha Európy vo svete, rozvoj 
mnohostranných vzťahov 
a medzinárodného práva, podpora 
demokracie, rovnosti a mieru
a základných práv vrátane rozličných 
predstáv o nich, a pohľad vonkajšieho 
sveta na Európu.

Odôvodnenie

Rovnosť medzi ľuďmi vo všetkých oblastiach a všetkých jej prejavoch je základná hodnota, 
bez ktorej sa spoločnosti nemôžu rozvíjať a na ktorú je preto potrebné prihliadať.

Európa hrá veľmi dôležitú úlohu pri dosahovaní svetového mieru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Činnosti nadpis 

Občania v Európskej únii- prvý odsek - úvod

Občania v Európskej únii
V súvislosti s budúcim rozvojom EÚ 
cieľom je po prvé zlepšenie chápania 
otázok súvisiacich s významom 
demokratického „vlastníctva“ a aktívnej 

Občianstvo v Európskej únii
V súvislosti s budúcim rozvojom EÚ je 
cieľom po prvé zlepšenie chápania otázok 
súvisiacich s významom demokratického 
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účasti občanov, ako aj efektívneho 
a demokratického riadenia štátu, a po druhé 
zlepšenie chápania európskych rozdielnych 
a spoločných čŕt vo vzťahu ku kultúre, 
inštitúciám, právu, dejinám, jazykom 
a hodnotám. Výskum sa bude zaoberať:

„vlastníctva“ a aktívnej účasti občanov na 
základe rovnakých príležitostí, ako aj 
efektívneho a demokratického riadenia 
štátu, a po druhé zlepšenie chápania 
európskych rozdielnych a spoločných čŕt 
vo vzťahu ku kultúre, inštitúciám, právu, 
dejinám, jazykom, hodnotám 
a historickému vývoju európskej identity.
Výskum sa bude zaoberať:

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa v rovnakej miere zapájali muži i ženy, ak má byť zastúpená skutočne celá 
spoločnosť.

Je dôležité študovať historický vývoj európskej identity, aby bolo možné lepšie porozumieť 
podobnostiam a rozdielom súčasnej Európy a plne vyjadriť európsky pluralizmus a kultúrne 
bohatstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Činnosti nadpis 

Občania v Európskej únii- prvý odsek - zarážka 1

– účasťou (vrátane mládeže), zastúpením, 
zodpovednosťou a legitímnosťou;
európskou verejnou sférou, médiami a 
demokraciou; rozličnými formami riadenia 
štátu v EÚ a politickými postupmi, úlohou 
občianskej spoločnosti; občianstvom a 
právami; a súvisiacimi hodnotami 
populácie;

- účasťou (vrátane mládeže a za rovnakej 
účasti mužov a žien), zastúpením vrátane 
posunu smerom k najpriamejšiemu 
možnému zastúpeniu, zodpovednosťou a 
legitímnosťou; európskou verejnou sférou, 
médiami a demokraciou; rozličnými 
formami riadenia štátu v EÚ a politickými 
postupmi, úlohou občianskej spoločnosti;
občianstvom a právami; a súvisiacimi 
hodnotami populácie.

Odôvodnenie

Bez rovnakého zastúpenia mužov a žien nebude existovať skutočná účasť. Reálna demokracia 
sa dosiahne prostredníctvom najpriamejšieho možného zastúpenia takým spôsobom, že 
nebudú existovať prakticky žiadne bariéry medzi občanmi a ich politickými zástupcami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Činnosti nadpis 

Prognostické činnosti- prvá zarážka

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

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

Odôvodnenie

Je dôležité študovať a skúmať sociálny rozmer celosvetovej zmeny životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy pododdiel Činnosti nadpis 

Prognostické činnosti- druhá zarážka

– cielenejšie tematické prognózy týkajúce 
sa vývoja nových výskumných oblastí 
alebo pokrývajúce existujúce oblasti, ako 
aj prognózy týkajúce sa budúcnosti 
vedeckých disciplín;

– cielenejšie tematické prognózy týkajúce 
sa vývoja nových výskumných oblastí 
alebo pokrývajúce existujúce oblasti, napr. 
spoločné javy, komplexné systémy a 
komplexné siete, ako aj prognózy týkajúce 
sa budúcnosti vedeckých disciplín;

Odôvodnenie

Je želateľné určiť niektoré nové oblasti výskumu, ktoré v súčasnosti vzbudzujú osobitný 
záujem z hľadiska nových perspektív spoločenských vied.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Príloha I Témy oddiel 8  Socioekonómia a spoločenské vedy nadpis Nové potreby a 

nepredvídateľné politické požiadavky

Výskum novovznikajúcich potrieb Výskum novovznikajúcich potrieb 
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poskytne výskumníkom priestor na 
identifikáciu a riešenie tých výskumných 
úloh, ktoré neboli vyššie špecifikované.
Bude sa podporovať moderné myslenie v 
súvislosti s úlohami, ktorým čelí Európa a 
ktoré neboli doteraz prediskutované, alebo 
v súvislosti s príslušnými kombináciami 
úloh, perspektív a disciplín. Bude sa 
realizovať aj výskum zaoberajúci sa 
nepredvídateľnými politickými 
požiadavkami, a to v úzkej spolupráci so 
subjektami podieľajúcimi sa na politike.

poskytne výskumníkom priestor na 
identifikáciu a riešenie tých výskumných 
úloh, ktoré neboli vyššie špecifikované.
Bude sa podporovať moderné myslenie v 
súvislosti s úlohami, ktorým čelí Európa a 
ktoré neboli doteraz prediskutované, alebo 
v súvislosti s príslušnými kombináciami 
úloh, perspektív a disciplín. Bude sa 
realizovať aj výskum zaoberajúci sa 
nepredvídateľnými politickými 
požiadavkami, a to v úzkej spolupráci so 
subjektami podieľajúcimi sa na politike.
Uskutoční sa osobitná činnosť, pričom sa 
umožní začlenenie perspektív, koncepcií a 
metodík iných vedeckých disciplín 
(prírodné vedy, IT, kognitívne vedy atď.) 
do spoločenských vied.

Odôvodnenie

Súčasný výskum spoločenských javov v značnej miere získava z koncepcií a metód 
vytvorených v rámci iných vied. Tento trend si zaslúži podnet na európskej úrovni v súvislosti 
s činnosťami zameranými na nové formy výskumu podobné tým, ktoré sú uvedené v rámci 
iných tém. Osobitná téma známa ako kultúrna dynamika v programe NEST patriaceho pod 
šiesty rámcový program tu predstavuje precedent.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Príloha I Témy oddiel 9.1 Bezpečnosť pododdiel Prístup šiesty odsek

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

Výrazne sa podporuje účasť malých a 
stredných podnikov na týchto činnostiach, 
ako aj účasť orgánov a organizácií 
zodpovedných za bezpečnosť občanov.
Konkrétne sa vyčlení 20 % rozpočtu na 
túto prioritnú tému pre MSP, aby sa 
povzbudili v účasti na výskume, rozvoji a 
inovačných činnostiach. Výskumný 
program na dlhodobejšie obdobie, ktorý 
vypracovala Rada (ESRAB), bude 
podporovať definovanie obsahu a štruktúry 
výskumu v oblasti tejto témy.
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Odôvodnenie

S cieľom plne prispieť k účasti malých a stredných podnikov v týchto oblastiach je potrebné 
stanoviť hornú hranicu týkajúcu sa podpory v rámci tejto prioritnej témy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Príloha I Témy oddiel 9.1 Bezpečnosť pododdiel Prístup šiesty odsek a (nový)

Vypracujú sa činnosti na šírenie 
informácií a vedeckých poznatkov 
týkajúcich sa každej činnosti 
vypracovanej v rámci tejto prioritnej témy.

Odôvodnenie

Pokiaľ je to možné je potrebné uskutočniť tu navrhnuté činnosti rozširovania informácií, aby 
sa propagovali činnosti financované v súlade so siedmym rámcovým programom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Príloha I Témy oddiel 9.1 Bezpečnosť pododdiel Činnosti nadpis Bezpečnosť infraštruktúr a 

služieb

Činnosti sa budú sústreďovať na ciele 
incidentov, medzi príklady infraštruktúr 
patria priestory pre rozsiahle podujatia, 
dôležité priestory politického (napr. 
parlamentné budovy) alebo symbolického 
(napr. jednotlivé pamätníky) významu a 
medzi služby patrí zásobovanie energiou 
(vrátane ropy, elektriny, plynu), vodou, 
dopravné služby (vrátane leteckých, 
námorných, pozemných), komunikačné 
služby (vrátane vysielania), finančné 
služby, administratívne služby, zdravie 
verejnosti atď. Na zvládanie tejto oblasti 
misie sú potrebné viaceré schopnosti, 
pričom mnohé z nich súvisia s fázami 
„ochrany“, ale aj „prípravy“. Cieľom je 
zabrániť incidentom a zároveň zmierniť ich 

Činnosti sa budú sústreďovať na katastrofy 
a na ciele incidentov, medzi príklady 
infraštruktúr patria priestory pre rozsiahle 
podujatia, dôležité priestory politického 
(napr. parlamentné budovy) alebo 
symbolického (napr. jednotlivé pamätníky) 
významu a medzi služby patrí zásobovanie 
energiou (vrátane ropy, elektriny, plynu), 
vodou, dopravné služby (vrátane leteckých, 
námorných, pozemných), komunikačné 
služby (vrátane vysielania), finančné 
služby, administratívne služby, zdravie 
verejnosti atď. Na zvládanie tejto oblasti 
misie sú potrebné viaceré schopnosti, 
pričom mnohé z nich súvisia s fázami 
„ochrany“, ale aj „prípravy“. Cieľom je 
zabrániť incidentom a zároveň zmierniť ich 
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dôsledky. Na to, aby sa nadobudli 
požadované schopnosti, bude sa klásť 
dôraz na tieto otázky: analýza a hodnotenie 
slabých a zraniteľných stránok fyzickej 
infraštruktúry a jej prevádzok;
zabezpečenie existujúcich a budúcich 
verejných a súkromných kritických 
zosieťovaných infraštruktúr, systémy a 
služby súvisiace s fyzickou a funkčnou 
stránkou; kontrolné a poplašné systémy 
umožňujúce rýchlu reakciu v prípade 
incidentu; ochrana pred eskaláciou účinkov 
incidentov.

dôsledky. Na to, aby sa nadobudli 
požadované schopnosti, bude sa klásť 
dôraz na tieto otázky: analýza a hodnotenie 
slabých a zraniteľných stránok fyzickej 
infraštruktúry a jej prevádzok;
zabezpečenie existujúcich a budúcich 
verejných a súkromných kritických 
zosieťovaných infraštruktúr, systémy a 
služby súvisiace s fyzickou a funkčnou 
stránkou; kontrolné a poplašné systémy 
umožňujúce rýchlu reakciu v prípade 
incidentu; ochrana pred eskaláciou účinkov 
incidentov.

Odôvodnenie

Na začiatku by sa malo odkázať na účinky katastrof .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Príloha I Témy oddiel 9.1 Bezpečnosť pododdiel Činnosti nadpis Integrácia a 

interoperabilita bezpečnostných systémov - nadpis

- Integrácia a interoperabilita 
bezpečnostných systémov

- Integrácia, prepojenie a interoperabilita 
bezpečnostných systémov

Odôvodnenie

Ak sa má dosiahnuť želaný účinok interoperability medzi bezpečnostnými systémami, je 
potrebné zabezpečiť ich náležité prepojenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Príloha I Témy oddiel 9.1 Bezpečnosť pododdiel Činnosti nadpis Bezpečnosť a 

spoločnosť

Bezpečnosť a spoločnosť
Príslušné činnosti majú prierezový 
charakter a mali by sa vykonávať 
prostredníctvom interakcie medzi 

Bezpečnosť a zaistenie bezpečnosti v 
spoločnosti
Príslušné činnosti majú prierezový 
charakter a mali by sa vykonávať 
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prírodnými vedami, technológiami a inými 
vedami, predovšetkým politickými, 
sociálnymi a humánnymi. Budú sa 
sústreďovať na cielené kultúrne a 
socioekonomické analýzy, na tvorbu 
scenárov a na iné výskumné činnosti 
súvisiace s takými oblasťami, ako je:
bezpečnosť ako vyvíjajúci sa pojem 
(komplexná analýza potrieb súvisiacich s 
bezpečnosťou na účely definovania 
hlavných funkčných požiadaviek na 
riešenie premenlivej problematiky 
bezpečnosti); slabé stránky a nové hrozby 
(napr. v oblasti terorizmu a 
organizovaného zločinu); postoj 
obyvateľov v krízových situáciách (napr. 
vnímanie terorizmu a zločinov, správanie 
sa davu, chápanie a akceptovanie 
bezpečnostných kontrolných opatrení zo 
strany verejnosti); pripravenosť a 
pohotovosť obyvateľov v prípade 
teroristických útokov; problémy súvisiace s 
komunikáciou medzi úradmi a obyvateľmi 
v krízových situáciách; zlepšovanie 
verejnej informovanosti o hrozbách;
oboznámenie obyvateľov s internými 
bezpečnostnými poradenskými a 
pomocnými systémami v členských štátoch 
a na úrovni EÚ; analýzy správania sa, 
psychologické analýzy a iné súvisiace 
analýzy páchateľov teroristických útokov;
etické otázky súvisiace s ochranou 
osobných údajov a s integritou informácií.
Výskum bude nasmerovaný aj na vývoj 
štatistických ukazovateľov o zločinoch, 
aby bolo možné hodnotenie zmien v 
kriminalite.

prostredníctvom interakcie medzi 
prírodnými vedami, technológiami a inými 
vedami, predovšetkým politickými, 
sociálnymi a humánnymi. Budú sa 
sústreďovať na cielené kultúrne a 
socioekonomické analýzy, na tvorbu 
scenárov a na iné výskumné činnosti 
súvisiace s takými oblasťami, ako sú:
kultúrny, spoločenský a hospodársky 
rozmer bezpečnosti, bezpečnosť ako 
vyvíjajúci sa pojem (komplexná analýza 
potrieb súvisiacich s bezpečnosťou na 
účely definovania hlavných funkčných 
požiadaviek na riešenie premenlivej 
problematiky bezpečnosti); slabé stránky v 
dôsledku katastrof a nové hrozby (napr. v 
oblasti terorizmu a organizovaného 
zločinu); postoj obyvateľov v krízových 
situáciách (napr. vnímanie terorizmu a 
zločinov, správanie sa davu, chápanie a 
akceptovanie bezpečnostných kontrolných 
opatrení zo strany verejnosti); pripravenosť 
a pohotovosť obyvateľov v prípade 
teroristických útokov; problémy súvisiace s 
komunikáciou medzi úradmi a obyvateľmi 
v krízových situáciách; zlepšovanie 
verejnej informovanosti o hrozbách;
oboznámenie obyvateľov s internými 
bezpečnostnými poradenskými a 
pomocnými systémami v členských štátoch 
a na úrovni EÚ; analýzy správania sa, 
psychologické analýzy a iné súvisiace 
analýzy páchateľov teroristických útokov;
etické otázky súvisiace s ochranou 
osobných údajov a s integritou informácií.
Výskum bude nasmerovaný aj na vývoj 
štatistických ukazovateľov o zločinoch, 
aby bolo možné hodnotenie zmien v 
kriminalite.

Odôvodnenie

Je dobre známe, že v angličtine existuje významový rozdiel medzi „security“ (zaistenie 
bezpečnosti, napr. vzhľadom na teroristické útoky, kriminalitu a pod.) a „safety“ (bezpečnosť 
samotná). Navrhuje sa, aby sa v podnadpise zohľadnil tento aspekt v anglickej verzii a 
neobmedzil sa tak výklad rozsahu pôsobnosti tohto odseku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Príloha I Témy oddiel 9.1 Bezpečnosť pododdiel Medzinárodná spolupráca - druhý odsek

Osobitné akcie medzinárodnej spolupráce 
sa budú vykonávať v prípadoch, keď je 
vzájomný prínos v súlade s bezpečnostnou 
politikou EÚ, napr. pri výskume 
súvisiacom s bezpečnostnými činnosťami 
globálnej uplatniteľnosti.

Osobitné akcie medzinárodnej spolupráce 
sa budú vykonávať v prípadoch, keď je 
vzájomný prínos v súlade s bezpečnostnou 
politikou EÚ, napr. pri výskume 
súvisiacom s činnosťami s celosvetovou 
uplatiteľnosťou, ktoré sa týkajú 
bezpečnosti a katastrof.

Odôvodnenie

Dva zásadné body odseku by sa tiež mali špecifikovať v súvislosti s medzinárodnou 
spoluprácou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Príloha I Témy oddiel 9.1 Bezpečnosť pododdiel Odozva na nové potreby a nepredvídateľné 

politické požiadavky

Téma bezpečnostného výskumu je čo do 
charakteru a riešenia flexibilná. Príslušné 
činnosti umožnia prispôsobenie sa doteraz 
neznámym budúcim bezpečnostným 
hrozbám a súvisiacim politickým 
požiadavkám, ktoré môžu vzniknúť. Táto 
flexibilita bude dopĺňať misijný charakter 
výskumný činností uvedených vyššie.

Téma bezpečnostného výskumu je čo do 
charakteru a riešenia flexibilná. Príslušné
činnosti umožnia prispôsobenie sa doteraz 
neznámym budúcim katastrofám a 
bezpečnostným hrozbám a súvisiacim 
politickým požiadavkám, ktoré môžu 
vzniknúť. Táto flexibilita bude dopĺňať 
misijný charakter výskumný činností 
uvedených vyššie.

Odôvodnenie

Aj v tomto prípade by sa malo znenie upraviť tak, aby odkazovalo na katastrofy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Príloha I Témy oddiel 9.2 Vesmír pododdiel Činnosti nadpis Aplikácie založené na 
vesmírnych technológiách v službách európskej spoločnosti - zarážka 1 (Globálne 

monitorovanie životného prostredia a bezpečnosti (GMES))

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

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

Odôvodnenie

Ukázalo sa, že monitorovanie a založené na satelitnom skúmaní a podobne takýto dohľad 
môžu byť veľmi účinné pri prevencii a riadení prírodných katastrof.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Príloha III nadpis Spoločné technologické iniciatívy - prvý odsek

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

V nasledujúcom texte sú uvedené 
výskumné oblasti pre prvý orientačný 
súbor spoločných technologických iniciatív 
na základe kritérií stanovených v prílohe I.
Tieto spoločné technologické iniciatívy sa 
zaoberajú rozmanitým spektrom úloh.
Preto sa musia navrhnúť štruktúry pre 
jednotlivé prípady tak, aby sa venovali 
konkrétnym charakteristikám príslušnej 
výskumnej oblasti. V každom prípade sa 
musí stanoviť osobitná štruktúra na účely 
realizácie dohodnutého výskumného 
programu spoločnej technologickej 
iniciatívy a musia sa zlúčiť potrebné 
verejné a súkromné investície a 
skoordinovať európske snahy.
Uprednostnia sa tie iniciatívy, ktoré budú 
z hľadiska cieľov vychádzať z činnosti 
európskych technických platforiem a 
zabezpečia účinnú organizáciu a 
vytváranie spoločných podnikov, ktoré 
budú riadiť investície do súkromného 
sektora a financovanie z verejných 
zdrojov na  európskej a vnútroštátnej 
úrovni rátane kapitálových príspevkov a 
dotácií v súlade s rámcovým programom 
pre výskum. Komisia poskytne maximálnu 
sumu na realizáciu výskumných 
programov na základe samostatných 
návrhov (napr. na základe článku 171 
Zmluvy).

Ďalšie spoločné technologické iniciatívy sa 
môžu určiť na základe kritérií uvedených 
v prílohe I, pričom sa navrhnú počas 
realizácie siedmeho rámcového programu.

Odôvodnenie

Spoločné technológické iniciatívy štruktúrované podľa článku 171 si vyžadujú vytváranie 
spoločných podnikov. Organizačná a riadiaca kapacita by mala byť prioritou pri rozhodovaní 
o účasti Spoločenstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Príloha III nadpis Nástroj na financovanie rozdelenia rizika - prvý odsek

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, čo prispeje k cieľu Spoločenstva 
uľahčiť a podporovať investície 
súkromného sektora do výskumu tak, že sa 
banke poskytne väčší priestor na 
manažment rizika a tým sa umožní (i) väčší 
objem pôžičiek zo strany EIB alebo iných 
finančných sprostredkovateľov 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Príloha III nadpis Nástroj na financovanie rozdelenia rizika - druhý odsek

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 akcií v oblasti 
výskumu a technického rozvoja, ktoré sú 
oprávnené na financovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Príloha III nadpis Nástroj na financovanie rozdelenia rizika - piaty odsek - druhá zarážka

- 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 

- Oprávnenosť európskych akcií v oblasti 
výskumu a technického rozvoja na 
financovanie. Akcie súvisiace s riadením 
spoločných podnikov, ktoré vyplývajú zo 
spoločných technologických iniciatív a 
veľkých programov spolupráce 
financovaných Spoločenstvom v rámci 
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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.

príspevkových tém a činností tohto 
osobitného programu sa pokladajú za 
prioritné, pokiaľ ide o využívanie tohto 
finančného nástroja. Príspevok 
Spoločenstva pre EIB je podmienený 
existenciou pracovnej štruktúry, ktorá 
uľahčí realizáciu výskumných projektov a 
(alebo) infraštruktúr prostredníctvom 
prístupu ku kapitálovému trhu a to buď 
vo forme pôžičiek alebo rizikového 
kapitálu. Na tieto účely môže EIB 
používať ďalšie nástroje (Európsky 
investičný fond) a iných finančných 
sprostredkovateľov.

Odôvodnenie

Príspevok EIB by sa mal využiť v rámci cieľa, ktorým je uľahčiť prístup k súkromnému 
financovaniu výskumu a rozvoja. EIB by mala štruktúrovať svoju špecifickú organizáciu tak, 
aby sa utvorila možnosť spoluúčasti na iných finančných úradov a sprostredkovateľov. Malo 
by sa vynaložiť osobitné úsilie na uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Smerom k Európe inovácií a vedomostí
EÚ sa musí usilovať o dokonalosť a preto je veľmi dôležité, aby prijala záväzok vytvoriť ambiciózny 
systém výskumu, rozvoja a inovácie.

Európska rada v Lisabone navrhla stratégiu nového modelu hospodárskeho rastu, ktorý je 
priaznivý pre životné prostredie a zároveň zameraný na pokrok a ktorý ako hlavné prostriedky 
využíva vedecký výskum, technologický rozvoj a inováciu. Európska rada v Barcelone 
následne navrhla cieľ zvýšiť do roku 2010 celkové výdavky na výskum a rozvoj a inováciu na 
3 % HDP Únie (pričom dve tretiny budú pochádzať zo súkromného sektora a zostávajúca 
tretina z verejného sektora).

Locatelliho správa1 vychádza z Kokovej správy2 a Európskej únii ustanovuje požiadavky, na 
základe ktorých bude EÚ schopná splniť ciele na rok 2010: povzbudenie súkromných 
investícií do výskumu, zvýšenie ľudských zdrojov na 8 výskumníkov na 1000 aktívnych 
pracovníkov, čo je celkom 700 000 nových výskumníkov, podpora základného výskumu 
vysokej kvality, užšie vzťahy medzi výskumom a podnikatelskými subjektami, najmä malými 
a strednými podnikmi, zlepšené komunikačné toky medzi politikami výskumu na európskej, 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni (vrátane EIB na prvej uvedenej úrovni), a obmedzovanie 
byrokracie a zjednodušovanie postupov.

Komisia na základe uvedeného predložila v apríli 2005 návrh na siedmy rámcový program (7. 
RP) s rozpočtom 72,7 miliárd EUR na obdobie 2007 – 2013 (rovnocenný návrh zdvojenia 
rozpočtu na 7. RP) podľa zámeru obhajovaného v Bögeho správe, ktorá získala presvedčivú 
podporu v Parlamente.

Čo sa týka obsahu 7. RP Parlament súhlasí so všeobecnými podmienkami návrhu Komisie a 
ozrejmuje, že iba vtedy bude možné zabezpečiť splnenie cieľov, ak sa udrží úroveň 
financovania navrhovaného Komisiou a Parlamentom.

Dohoda Európskej rady z decembra 2005 a dohoda medzi Európskou radou a Európskym 
parlamentom o finančnom výhľade na roky 2007 – 2013 však na 7. RP vyčleňujú celkovú 
sumu rozpočtových prostriedkov, ktorá je takmer o 30 % nižšia ako je suma uvedená v 
pôvodnom návrhu Komisie, hoci druhá uvedená dohoda navrhuje v roku 2009 uskutočniť 
radikálnu revíziu rozpočtu Spoločenstva. Bude nutné, aby sa potom Komisia a Rada dohodli s 
Parlamentom na výraznom zvýšení rozpočtových prostriedkov v súlade s požiadavkami 7. RP 
a najmä v súlade s týmto osobitným režimom so zámerom splniť vytýčené ciele.

Osobitný program o spolupráci predstavuje z hľadiska pôvodného návrhu Komisie 61 % 
celkového rozpočtu vyčleneného na 7. RP. Cieľom programu je umožniť EÚ, aby zaujala 
priekopnícke stanovisko v mnohých osobitných vedeckých a technologických/strategických 

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2005)0077.
2 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
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oblastiach prostredníctvom spolupráce medzi univerzitami, výskumnými strediskami, 
priemyselnými podnikmi a inými inštitúciami, tak v rámci EÚ, ako aj v tretích krajinách.
Návrh Komisie stanovuje deväť prioritných tém, ktoré charakterizuje vysoká úroveň 
prepojenia so 6. RP a navrhuje mnohé zlepšenia zamerané na uľahčenie prístupu k 
programom pre výskumné skupiny.

Vaša spravodajkyňa vo všeobecnosti podporuje štruktúru a obsah návrhu Komisie. Predsa len 
je presvedčená, že je potrebné ďalšie objasnenie týchto bodov:

Viacdisciplinárnosť a medzidisciplinárnosť
Hlavný vedecký pokrok sa významne podporí vtedy, ak budú existovať spoločné návrhy na 
technologické a vedecké témy, ktoré sú uplatniteľné na viac ako na jednu tému a vtedy, ak sa 
vzhľadom na medzidisciplinárnosť bude pristupovať k niektorým komplexným otázkam 
prioritných tém súčasne prostredníctvom viac ako jednej disciplíny.

Posilnenie úlohy priemyslu prostredníctvom technologických platforiem
Ak sa majú dosiahnuť ciele Európskej rady a ak sa má povzbudiť konkurencieschopnosť, je 
dôležité viesť štruktúrovaný dialóg a zabezpečiť spoluprácu s priemyselnými a výskumnými 
strediskami.

Spoločné technologické iniciatívy
Vyžadujú sa predovšetkým preto, aby sa zabezpečila spojitosť technologických platforiem, 
ktoré by v obmedzenom počte prípadov mohli napomôcť vytvorenie integrovanejších, 
ambicióznejších a dlhodobejších partnerstiev verejného a súkromného sektora. Mohlo by sa to 
dosiahnuť prostredníctvom spoločného podnikania, v súvislosti s ktorým si úroveň 
kapitálového vstupu poskytovaného Komisiou povinne podľa článku 171 rokovacieho 
poriadku vyžaduje stanovisko Parlamentu. Keďže uvedené zahŕňa nové nástroje technického 
a finančného riadenia, ktoré sú zamerané na účasť v osobitných programoch spolupráce, 
Komisia musí vytvoriť štruktúry riadenia zabezpečujúce súlad s kritériami, transparentnosť 
týkajúcu sa priorít a správne a účinné riadenie a zároveň Komisia musí pravidelne podávať 
správy Parlamentu o týchto hľadiskách.

Účasť malých a stredných podnikov
Musia sa zaviesť mechanizmy na zabezpečenie skutočnej účasti malých a stredných podnikov 
v akciách a projektoch v rámci priority témy programu Spolupráca. Je potrebné, aby návrh 
Komisie obsahoval presnejšie vymedzenie, pokiaľ ide o tieto hľadiská:

a) stanovenie konkrétnych cieľov týkajúcich sa účasti a rozpočtu na program spolupráce (20 
%),
b) úsilie o poskytovanie čo najvyšších príspevkov zo všetkých fondov Spoločenstva vrátane 
EIB (Európskej investičnej banky) a EIF (Európskeho investičného fondu) na financovanie 
projektov, aj čo sa týka účasti malých a stredných podnikov,
c) stanovenie mechanizmov na vytvorenie regionálnych, tematických alebo teritoriálnych 
zoskupení s cieľom zvýšiť kapacitu účasti,
d) zlepšenie a zjednodušenie administratívnych postupov.

V tomto bode je dôležité stanoviť osobitné opatrenia na koordináciu s konkrétnym 
programom Kapacity a s programom konkurencieschopnosti a inovácie.
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Komplementárnosť a synergia
Je dôležité vytvoriť komplementárnosť a synergiu medzi osobitným programom Spolupráca a 
inými akciami a programami Spoločenstva, ako sú program pre konkurencieschopnosť a 
inováciu, štrukturálne fondy a iné, ktoré môžu byť prípadnými zdrojmi financovania akcií, 
infraštruktúry alebo projektov v oblasti výskumu a rozvoja alebo inovácie.

V skutočnosti to však nie je možné jednoducho zrealizovať, a to pre obmedzenia existujúce v 
rámci pravidiel, ktoré sme sami zaviedli pri využívaní finančných prostriedkov a riadení 
programov. Navrhuje sa postup na predkladanie integrovaných programov na základe 
spájania snáh bez ich zdvojovania. Tento bod by sa mal začleniť do pravidiel účasti.

Revízia rozpočtu
Keďže dohoda dosiahnutá Parlamentom a Radou o finančnom výhľade na roky 2007 – 2013 
neponúka finančný rámec požadovaný na plné dosiahnutie cieľov 7. RP alebo konkrétne 
cieľov z osobitného programu Spolupráca. Vaša spravodajkyňa sa domnieva, že v súvislosti s 
revíziou finančného rámca plánovaného na rok 2009, mal by sa predložiť návrh, ktorý 
náležite vyjadrí ambície Únie v tejto oblasti.

Odpoveď na nové potreby a príležitosti
Je potrebné, aby bol osobitný program Spolupráca otvorený z časového hľadiska a dostatočne 
pružný, aby mohol reagovať na potreby tých oblastí, v ktorých je pokrok osobitne rýchly, 
neustále sa meniaci a v sedemročnom predstihu ťažko predvídateľný, a tiež, aby mohol 
program čeliť rozličným politickým požiadavkám, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku 
nepredvídaných okolností a vyžiadať si rýchlu reakciu (epidémie atď.).

Koordinácia s členskými štátmi
Je nevyhnutné posilniť mechanizmy usmerňovania programov výskumu a rozvoja a inovácie 
v členských štátoch a regiónoch v súlade s rámcovým programom a najmä týmto osobitným 
programom, aby sa dosiahlo najlepšie využitie finančných zdrojov, aby sa kombinovalo, ale 
nie zdvojovalo úsilie a vybudoval sa autentický európsky výskumný priestor.

Európsky výskumný priestor
Veľmi dôležité je podporovať zásadu uprednostňovania akcií v oblasti Spoločenstva a nielen 
medzivládne metódy. Inými slovami, medzivládna spolupráca, ako napr. v súvislosti s ERA 
NET, by sa mala podporiť iba vtedy, ak akcie v rámci tejto spolupráce sledujú ciele 7. RP a ak 
ich navrhovatelia uľahčujú a zabezpečujú možnosť účasti na základe rovnosti s ostatnými 
činiteľmi z ďalších členských štátov.

Univerzity ako základná sieť výskumných a vzdelávacích stredísk
Viac ako 60 % výskumu v EÚ sa uskutočňuje na univerzitách a práve tam získava veľká 
väčšina výskumníkov vzdelanie. Toto je ďalšia podstatná oblasť, ktorú je potrebné v správe 
zdôrazniť. Malo by sa to tiež zohľadniť v každom budúcom rozhodnutí o organizácii vedy a 
techniky v EÚ a v rozhodnutíach o možnom vytvorení nových stredísk odbornosti v oblasti 
výskumu, ako napr. budúceho Európskeho technologického inštitútu.

Prenos techológie
Poznáme dostatok problémov týkajúcich sa prepojenia podnikateľskej oblasti a oblasti 
výskumu (v oboch smeroch). Je potrebné poskytnúť a vyvinúť mechanizmy a podnety na 
zabezpečenie toho, že prenos vedomostí, zručností a technológií sa bude uskutočňovať takým 
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spôsobom, aby sa zistenia výskumu dostali do pozornosti zamestnávateľom, najmä malým a 
stredným podnikom, ktoré by si ich mohli osvojiť a využívať.

Medzinárodná spolupráca
Spolupráca s krajinami mimo EÚ by sa mala sústrediť na tie témy, ktorým môže táto 
spolupráca poskytnúť podstatnú pridanú hodnotu a mala by mať dve podoby: spolupráca s 
priemyselnými krajinami o osobitných témach spoločného záujmu s prvoradou pozornosťou 
zameranou na témy tohto programu a spolupráca s rozvojovými krajinami v oblasti
programov, ktorých cieľom je podporiť zlepšovanie hospodárskeho rozvoja, zdravia, 
sociálneho blahobytu a trvalú udržateľnosť dobrého životného prostredia.

Odstraňovanie digitálnych rozdielov
Údaje ukazujú, že rozdiely v používaní technológií v členských štátoch a regiónoch EÚ sú 
väčšie ako hospodárske rozdiely alebo rozdiely v kvalite života. Preto je dôležité, aby sa 
osobitný program Spolupráca zameral najmä na zosilnenie konvergencie medzi členskými 
štátmi a regiónmi Únie v oblasti vedy a techniky s účinnými opatreniami na odstraňovanie 
rozdielov v používaní technológií medzi územnými jednotkami.

Šírenie vedeckých poznatkov
Osobitný program Spolupráca by mal zároveň prispieť k šíreniu vedeckých poznatkov s 
cieľom priblížiť spoločnosti vedu a techniku. Malo by sa to prejaviť tak v príprave, ako aj v 
uskutočňovaní projektov.

Úloha Európskeho parlamentu
Je potrebné, aby EP mal poprednejšiu úlohu, pokiaľ ide o pokračovanie plnenia rámcového 
programu a jeho monitorovanie, a najmä tohto osobitného programu. Európsky parlament by 
mal byť informovaný o pracovnom programe uvedenom v článku 6 a o každej úprave tohto 
programu a tiež o negatívnej situácii rozpočtu, a tiež by mal mať možnosť predkladať svoje 
stanovisko k uvedeným skutočnostiam.

Nástroje financovania spoločné s EIB
Návrh Komisie ustanovuje dotácie EIB. Cieľom uvedeného by mal byť vo všeobecnom 
zmysle príspevok k uľahčovaniu a povzbudzovaniu investícií súkromného sektora do 
výskumu a rozvoja. Mechanizmus spoločného rizika môže mať obmedzenia rozsahu 
pôsobnosti (iba úvery) a objemu (iba rozsiahle projekty): preto je potrebné preskúmať všetky 
možnosti spoločnej činnosti s Európskou investičnou bankou a Európskym investičným 
fondom, ak je to náležité, aby sa úmerne úsiliu verejnosti, ktoré sa prejavilo v rámcovom 
programe, splnili ciele ustanovené barcelonským samitom. Podľa týchto cieľov by mali dve 
tretiny investícií pochádzať zo súkromného sektora. Je potrebné vynaložiť všetko úsilie na 
zabezpečenie toho, aby ponuka financovania Európskou investičnou bankou v tomto novom 
kontexte zodpovedala požiadavkám a podporovala požiadavky, ktoré je potrebné posilňovať 
na základe práce s technologickými platformami a spoločnými technologickými iniciatívami.


