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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa víta, že Komisia vytvorila program Horizont 2020, pretože je presvedčená, že 
tento program pomôže Európskej únii (EÚ) posilniť jej konkurencieschopnosť, a tak prekonať 
dlhovú krízu a obnoviť rast.

Program Horizont 2020 po prvý raz združí finančné prostriedky, ktoré EÚ poskytuje na 
výskum a inovácie, do jedného programu. Horizont 2020 je zameraný na využívanie 
prelomových vedeckých objavov v inovatívnych produktoch a službách, vďaka čomu sa 
vytvoria obchodné príležitosti a zlepší život obyvateľov. Jeho cieľom je obmedziť byrokraciu 
prostredníctvom zjednodušenia pravidiel a postupov podávania žiadostí, a tak prilákať viac 
vedcov a inovatívnych podnikov.

Horizont 2020 nadobudne účinnosť v januári 2014 s rozpočtom 87,74 miliárd EUR na 
obdobie do roku 2020. Je rozdelený na tri rozsiahle časti: 1. excelentná veda, 2. vedúce 
postavenie priemyslu, 3. spoločenské výzvy. Spravodajkyňa sa nazdáva, že výbor AGRI by 
mal svoje úsilie sústrediť najviac na tretiu časť, ktorá sa priamo týka otázok súvisiacich s 
poľnohospodárstvom. Tretia časť sa člení na šesť oblastí:

(a) zdravie, demografické zmeny a blahobyt (9,07 miliárd EUR);

(b) bezpečnosť potravín, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum a 
biohospodárstvo (4,69 miliárd EUR),

(c) bezpečná, čistá a účinná energetika (6,53 miliárd EUR);

(d) inteligentná, ekologická a integrovaná doprava (7,69 miliárd EUR);

(e) opatrenia proti zmene klímy, efektívnosť využívania zdrojov a suroviny (4,31 miliárd 
EUR);

(f) inkluzívne, inovatívne a bezpečné spoločnosti (4,31 miliárd EUR).

V oblasti bezpečnosti potravín a udržateľného poľnohospodárstva spravodajkyňa zdôrazňuje, 
že je potrebné, aby vedci aktívne spolupracovali s poľnohospodármi, najmä pri diskusii o 
prioritách výskumu, aby sa nové objavy mohli využiť v praktickom živote. Rovnako dôležité 
je zapojiť do týchto diskusií mimovládne organizácie.

Spravodajkyňa víta skutočnosť, že rozpočet vyčlenený pre poľnohospodárstvo sa v porovnaní 
so 7. rámcovým programom výrazne navýšil. 

Spravodajkyňa by v súvislosti s rastúcim dopytom po potravinách v Európe a vo svete rada 
upozornila najmä na potrebu podnietiť výskum v oblasti znižovania množstva odpadu z 
potravín . Je dôležité, aby sa prírodné zdroje využívali omnoho efektívnejšie.

Počas výmeny názorov na Horizont 2020, ktorá prebehla na zasadnutí výboru AGRI, zaznelo, 
že je potrebné obmedziť byrokraciu spojenú s postupmi týkajúcimi sa programu. 
Spravodajkyňa sa nazdáva, že v tomto návrhu Komisia výrazne obmedzila administratívnu 
záťaž a zjednodušila proces podávania žiadostí.
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Celkovo spravodajkyňa považuje tento návrh za vyvážený a veľmi dobre koncipovaný. 
Spravodajkyňa vyzýva kolegova, aby k revízii tohto návrhu pristupovali obozretne, a dúfa, že 
program nadobudne účinnosť 1. januára 2014, aby vedcom s príchodom Nového roka 
pomáhal uskutočniť nové objavy, ktoré prispejú k zvýšeniu celkovej konkurencieschopnosti 
Európy.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Program Horizont 2020 sleduje tri 
priority, konkrétne budovanie vedy na 
špičkovej úrovni (časť „Veda na špičkovej 
úrovni“), dosahovanie vedúceho 
postavenia priemyslu (časť „Vedúce 
postavenie priemyslu“) a riešenie 
spoločenských výziev („Spoločenské 
výzvy“). Tieto priority by sa mali 
realizovať špecifickým programom 
pozostávajúcim z troch častí týkajúcich sa 
nepriamych akcií Spoločného výskumného 
centra (SVC) a jednej časti týkajúcej sa 
priamych akcií SVC.

(2) Program Horizont 2020 sleduje tri 
priority, konkrétne budovanie vedy na 
špičkovej úrovni (časť „Veda na špičkovej 
úrovni“), dosahovanie vedúceho 
postavenia priemyslu a 
poľnohospodárstva (časť „Vedúce 
postavenie priemyslu a 
poľnohospodárstva“) a riešenie 
spoločenských výziev („Spoločenské 
výzvy“). Tieto priority by sa mali 
realizovať špecifickým programom 
pozostávajúcim z troch častí týkajúcich sa 
nepriamych akcií Spoločného výskumného 
centra (SVC) a jednej časti týkajúcej sa 
priamych akcií SVC.

Odôvodnenie

Cieľ dosiahnuť vedúce postavenie priemyslu je stanovený bez toho, aby sa spomenulo 
poľnohospodárstvo, hoci v rozpočte programu je na výskum a inovácie v oblasti 
poľnohospodárstva vyčlenených viac ako 4,5 miliardy EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) V záujme zabezpečenia dlhodobej 
konkurencieschopnosti a blahobytu Európy 
je naliehavo potrebné posilniť a rozšíriť 
špičkové výkony vedeckej základne Únie a 
zabezpečiť prísun výskumu a nadaných 
pracovníkov svetovej úrovne. Časť I „Veda 
na špičkovej úrovni“ by mala poskytnúť 
podporu činnostiam Európskej rady pre 
výskum v oblasti hraničného výskumu, 
budúcich a nových technológií, akcií Marie 
Curie a európskych výskumných 
infraštruktúr. Tieto činnosti by sa mali 
zameriavať na rozvíjanie odbornosti z 
dlhodobého hľadiska, pričom by sa mali 
sústreďovať na ďalšiu generáciu vedy, 
systémov a výskumných pracovníkov a 
mali by poskytovať podporu nádejným 
talentom z celej Únie a z pridružených 
krajín. Činnosti Únie na podporu špičkovej 
úrovne vedy by mali pomôcť 
skonsolidovať Európsky výskumný 
priestor a v celosvetovom meradle zvýšiť 
konkurencieschopnosť a príťažlivosť 
systému vedy v Únii.

(5) V záujme zabezpečenia dlhodobej 
konkurencieschopnosti a blahobytu Európy 
je naliehavo potrebné posilniť a rozšíriť 
špičkové výkony vedeckej základne Únie a 
zabezpečiť prísun výskumu a nadaných 
pracovníkov svetovej úrovne. Časť I „Veda 
na špičkovej úrovni“ by mala poskytnúť 
podporu činnostiam Európskej rady pre 
výskum v oblasti hraničného výskumu, 
budúcich a nových technológií, akcií Marie 
Curie a výskumných infraštruktúr 
členských štátov, ktoré spoločne tvoria 
európsku sieť vedeckej infraštruktúry.
Tieto činnosti by sa mali zameriavať na 
rozvíjanie odbornosti z dlhodobého 
hľadiska, pričom by sa mali sústreďovať na 
ďalšiu generáciu vedy, systémov a 
výskumných pracovníkov a mali by 
poskytovať podporu nádejným talentom z 
celej Únie a z pridružených krajín. Činnosti 
Únie na podporu špičkovej úrovne vedy by 
mali pomôcť skonsolidovať Európsky 
výskumný priestor a v celosvetovom 
meradle zvýšiť konkurencieschopnosť a 
príťažlivosť systému vedy v Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Priame kroky Spoločného 
výskumného centra by sa mali realizovať 
flexibilným, účinným a transparentným 
spôsobom a mali by sa pritom zohľadniť 
príslušné potreby klientov Spoločného 
výskumného centra a politiky Únie, ako aj 
dodržiavať cieľ, ktorým je ochrana 
finančných záujmov Únie. Tieto kroky v 
oblasti výskumu by sa mali v prípade 
potreby prispôsobiť týmto potrebám a 

(13) Priame kroky Spoločného 
výskumného centra by sa mali realizovať 
flexibilným, účinným a transparentným 
spôsobom a mali by sa pritom zohľadniť 
príslušné potreby užívateľov politík Únie a
Spoločného výskumného centra, ako aj 
dodržiavať cieľ, ktorým je ochrana 
finančných záujmov Únie. Tieto kroky v 
oblasti výskumu by sa mali v prípade 
potreby prispôsobiť týmto potrebám a 
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vedeckému a technologickému pokroku a 
mali by sa zameriavať na dosahovanie 
špičkovej úrovne vedy.

vedeckému a technologickému pokroku a 
mali by sa zameriavať na dosahovanie 
špičkovej úrovne vedy.

Odôvodnenie

Nesprávne poradie. V navrhovanom znení sú politiky SVC uvedené pred politickými úlohami 
Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Spoločné výskumné centrum by malo 
aj naďalej vytvárať dodatočné zdroje 
prostredníctvom konkurenčných činností 
vrátane účasti na nepriamych akciách 
uskutočňovaných v rámci programu 
Horizont 2020, práce s tretími stranami a 
do menšej miery aj využívania duševného 
vlastníctva.

(14) Spoločné výskumné centrum by malo 
aj naďalej vytvárať dodatočné zdroje 
prostredníctvom konkurenčných činností 
vrátane práce tretích strán a do menšej 
miery aj využívania duševného vlastníctva.

Odôvodnenie

Návrh vedie k privilegovanému postaveniu SVC voči ostatným vedeckým centrám EÚ. SVC by 
malo dostať svoj vlastný rozpočet bez možnosti žiadať o financovanie výskumu z iných 
položiek v rámci programu Horizont 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) posilniť európske výskumné 
infraštruktúry vrátane elektronických 
infraštruktúr.

d) posilniť výskumné infraštruktúry 
členských štátov, ktoré tvoria európsku 
sieť vedeckej infraštruktúry, vrátane 
elektronickej infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Časť II „Vedúce postavenie priemyslu“ 
posilní vedúce postavenie priemyslu a 
konkurencieschopnosť v súlade s prioritou 
„Vedúce postavenie priemyslu“ 
stanovenou v článku 5 ods. 2 bod a) 
nariadenia (EÚ) č. XX/2012 [Horizont 
2020], a to prostredníctvom presadzovania 
týchto konkrétnych cieľov:

Časť II „Vedúce postavenie priemyslu a 
poľnohospodárstva“ posilní vedúce 
postavenie priemyslu a 
poľnohospodárstva a 
konkurencieschopnosť v súlade s prioritou 
„Vedúce postavenie priemyslu a 
poľnohospodárstva“ stanovenou v článku 
5 ods. 2 bod a) nariadenia (EÚ) č. 
XX/2012 [Horizont 2020], a to 
prostredníctvom presadzovania týchto 
konkrétnych cieľov:

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) zabezpečiť dostatočné dodávky 
bezpečných a vysokokvalitných potravín a 
ďalších biovýrobkov prostredníctvom 
rozvoja produktívnych a zdrojovo 
efektívnych primárnych systémov výroby 
posilňujúcich súvisiace služby v oblasti 
ekologických systémov spolu s 
konkurencieschopnými odvetviami 
priemyslu s nízkymi emisiami uhlíka, čím 
sa urýchli prechod na udržateľnú európsku 
bioekonomiku,

(b) zabezpečiť dostatočné dodávky 
bezpečných a vysokokvalitných potravín a 
ďalších biovýrobkov prostredníctvom 
rozvoja produktívnych a zdrojovo 
efektívnych primárnych systémov výroby 
(vrátane účinného využívania živín, 
energie, uhlíka, vody a pôdy) a využívania 
potenciálu poľnohospodárskeho 
biologického odpadu v plnom rozsahu, 
obmedzovania potravinového odpadu v 
celom potravinovom dodávateľskom 
reťazci od prvovýroby až po konečnú 
spotrebu a podporovania súvisiacich 
služieb v oblasti ekologických systémov 
spolu s konkurencieschopnými odvetviami 
priemyslu s nízkymi emisiami uhlíka,
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Špecifický program sa posudzuje 
vzhľadom na výsledky a vplyvy merané na 
základe ukazovateľov výkonu, v prípade 
potreby aj vrátane publikovania v 
časopisoch lektorovaných odborníkmi, 
pohybu výskumníkov, prístupu k 
výskumným infraštruktúram, investícií 
uvoľnených prostredníctvom dlhového 
financovania a rizikového kapitálu, MSP 
zavádzajúcich nové inovácie do 
spoločnosti alebo na trh, odkazov na 
príslušné výskumné činnosti v 
dokumentoch politík, ako aj na základe 
výskytu konkrétnych vplyvov na politiky.

Špecifický program sa posudzuje 
vzhľadom na výsledky a vplyvy merané na 
základe ukazovateľov výkonu, v prípade 
potreby aj vrátane publikovania v 
časopisoch lektorovaných odborníkmi, 
pohybu výskumníkov, prístupu k 
výskumným infraštruktúram, investícií 
uvoľnených prostredníctvom dlhového 
financovania a rizikového kapitálu, MSP 
zavádzajúcich nové inovácie do 
spoločnosti alebo na trh, odkazov na 
príslušné výskumné činnosti v 
dokumentoch politík, ako aj na základe 
výskytu konkrétnych vplyvov na politiky a 
uplatňovania výsledkov výskumu v praxi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 –bod 1.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitná pozornosť sa bude venovať tomu, 
aby sa zabezpečil široký prístup k 
inováciám, ktorý sa neobmedzuje iba na 
vývoj nových produktov a služieb na 
základe prelomových objavov v oblasti 
vedy a technológií, ale zahŕňa aj aspekty, 
ako je napríklad novátorské využívanie 
existujúcich technológií, neustále 
zlepšovanie, sociálne inovácie a inovácie 
mimo technologickej oblasti. Iba 
holistickým prístupom k inováciám je 
možné riešiť spoločenské problémy a 
súčasne podporovať vznik nových 
konkurencieschopných podnikov a odvetví.

Osobitná pozornosť sa bude venovať tomu, 
aby sa zabezpečil široký prístup k 
inováciám, ktorý sa neobmedzuje iba na 
vývoj nových produktov a služieb na 
základe prelomových objavov v oblasti 
vedy a technológií, ale zahŕňa aj aspekty, 
ako je napríklad novátorské využívanie 
existujúcich technológií, neustále 
zlepšovanie, sociálne inovácie a inovácie 
mimo technologickej oblasti a využívanie v 
praxi. Iba holistickým prístupom k 
inováciám je možné riešiť spoločenské 
problémy a súčasne podporovať vznik 
nových konkurencieschopných podnikov a 
odvetví.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 –bod 1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spoločenské a humanitné vedy sú takisto 
etablované ako zásadná zložka činností 
potrebných na riešenie jednotlivých 
spoločenských problémov, ktorou sa 
zväčšuje dosah týchto činností. Patria sem: 
pochopenie určujúcich činiteľov v oblasti 
zdravia a optimalizácia efektivity systémov 
zdravotnej starostlivosti, podpora politík 
posilňujúcich postavenie vidieckych oblastí 
a podpora spotrebiteľského výberu so 
znalosťou veci, lepšie podložené 
rozhodovanie v oblasti energetickej 
politiky a pri zabezpečovaní európskej 
elektrizačnej sústavy priaznivej pre 
spotrebiteľov, podpora dopravnej politiky 
založenej na dôkazoch a podpora 
prognostiky, podpora zmierňovania zmeny 
klímy a adaptačné stratégie, iniciatívy na 
efektívne využívanie zdrojov a opatrenia 
smerujúce k ekologickému a udržateľnému 
hospodárstvu.

Spoločenské a humanitné vedy sú takisto 
etablované ako zásadná zložka činností 
potrebných na riešenie jednotlivých 
spoločenských problémov, ktorou sa 
zväčšuje dosah týchto činností a prispieva 
sa k riešeniam prostredníctvom 
participatívnejšieho výskumu. Patria sem: 
pochopenie určujúcich činiteľov v oblasti 
zdravia a optimalizácia efektivity systémov 
zdravotnej starostlivosti, podpora politík 
posilňujúcich postavenie vidieckych oblastí 
a podpora spotrebiteľského výberu so 
znalosťou veci, lepšie podložené 
rozhodovanie v oblasti energetickej 
politiky a pri zabezpečovaní európskej 
elektrizačnej sústavy priaznivej pre 
spotrebiteľov, podpora dopravnej politiky 
založenej na dôkazoch a podpora 
prognostiky, podpora zmierňovania zmeny 
klímy a adaptačné stratégie, iniciatívy na 
efektívne využívanie a zabezpečenie 
dostatku zdrojov a opatrenia smerujúce k 
ekologickému a udržateľnému 
hospodárstvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na úspešné preskúmanie nových základov 
pre úplne nové budúce technológie je 
potrebná podpora veľkého množstva 
vysokorizikových vizionárskych 
vedeckých a technologických výskumných 
projektov spolupráce v počiatočnom štádiu. 
Keďže táto činnosť nie je tematicky presne 

Na úspešné preskúmanie nových základov 
pre úplne nové budúce technológie je 
potrebná podpora veľkého množstva 
vysokorizikových vizionárskych 
vedeckých a technologických výskumných 
projektov spolupráce v počiatočnom štádiu. 
Keďže táto činnosť nie je tematicky presne 
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obmedzená a nie je normatívna, umožňuje 
vznik všemožných nových nápadov v 
najširšom spektre tém a disciplín. Podpora 
nápadov v zárodku vyžaduje angažovaný, 
rizikový a intenzívny medziodborový 
prístup k výskumu, ktorý presahuje hranice 
prísne technologicky vymedzených oblastí. 
Pre podporu vzniku budúcich subjektov s 
vedúcim postavením vo výskume a 
priemysle je dôležité aj pritiahnutie 
a podnecovanie účasti nových subjektov s 
vysokým potenciálom, napríklad mladých 
výskumníkov a moderných MSP, na 
výskume a inováciách.

obmedzená a nie je normatívna, umožňuje 
vznik všemožných nových nápadov v 
najširšom spektre tém a disciplín. Podpora 
nápadov v zárodku vyžaduje angažovaný, 
rizikový a intenzívny medziodborový 
prístup k výskumu, ktorý presahuje hranice 
prísne technologicky vymedzených oblastí. 
Pre podporu vzniku budúcich subjektov s 
vedúcim postavením vo výskume a 
priemysle je dôležité aj pritiahnutie 
a podnecovanie účasti nových subjektov s 
vysokým potenciálom, napríklad mladých 
výskumníkov, moderných MSP a 
výskumníčok, na výskume a inováciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľ je položiť základy na udržanie 
popredného postavenia európskeho 
priemyslu v oblastí inovácií, a to aj zo 
strednodobého a dlhodobého hľadiska. 
Patrí sem vývoj nových nástrojov, akými 
sú syntetická biológia, bioinformatika, 
systémová biológia, a využívanie 
konvergencie s inými podpornými 
technológiami, napríklad s 
nanotechnológiou (resp. 
bionanotechnológiou) a IKT (resp. 
bioelektronikou). Tieto aj ďalšie prierezové 
oblasti si zaslúžia primerané opatrenia v 
oblasti výskumu a vývoja na uľahčenie 
účinného prechodu a implementácie do 
nových aplikácií (systémy zavádzania 
liekov, biosenzory, biočipy atď.).

Cieľ je položiť základy na udržanie 
popredného postavenia európskeho 
priemyslu v oblastí inovácií, a to aj zo 
strednodobého a dlhodobého hľadiska. 
Patrí sem vývoj nových nástrojov, akými 
sú syntetická biológia, bioinformatika, 
systémová biológia, a využívanie 
konvergencie s inými podpornými 
technológiami, napríklad s 
nanotechnológiou (resp. 
bionanotechnológiou), IKT (resp. 
bioelektronikou) a rastlinnou a 
poľnohospodárskou biotechnológiou. 
Tieto aj ďalšie prierezové oblasti si 
zaslúžia primerané opatrenia v oblasti 
výskumu a vývoja na uľahčenie účinného 
prechodu a implementácie do nových 
aplikácií (systémy zavádzania liekov, 
biosenzory, biočipy, genetická technológia 
rastlín atď.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.2 – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.4.2. Priemyselné procesy založené na 
biotechnológiách

1.4.2. Produkty a procesy založené na 
biotechnológiách

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.5 – bod 1.5.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
spracovateľských odvetví, ako napríklad 
chemického, papierenského, sklárskeho 
priemyslu alebo priemyslu farebných 
kovov a oceliarstva, drastickým zvýšením 
energetickej a zdrojovej efektívnosti a 
znížením environmentálneho vplyvu týchto 
priemyselných činností. Dôraz sa bude 
klásť na vývoj a validáciu podporných 
technológií pre inovačné látky, materiály a 
technologické riešenia, aby sa dosiahla 
výroba nízkouhlíkových produktov a 
rozvoj menej energeticky náročných 
procesov a služieb v hodnotovom reťazci, 
ako aj na prijatie ultranízkouhlíkových 
výrobných technológií a postupov na 
dosiahnutie konkrétneho zníženia emisií 
skleníkových plynov.

Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
spracovateľských odvetví, ako napríklad 
chemického, celulózového a 
papierenského, sklárskeho, stavebného 
priemyslu alebo priemyslu farebných 
kovov a oceliarstva, drastickým zvýšením 
energetickej a zdrojovej efektívnosti a 
znížením environmentálneho vplyvu týchto 
priemyselných činností. Dôraz sa bude 
klásť na vývoj a validáciu podporných 
technológií pre inovačné látky, materiály a 
technologické riešenia, aby sa dosiahla 
výroba nízkouhlíkových produktov a 
rozvoj menej energeticky náročných 
procesov a služieb v hodnotovom reťazci, 
ako aj na prijatie ultranízkouhlíkových 
výrobných technológií a postupov na 
dosiahnutie konkrétneho zníženia emisií 
skleníkových plynov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nástroj MSP sa bude týkať všetkých 
oblastí vedy, technológií a inovácií pri 
prístupe zdola nahor v rámci 
spoločenských problémov alebo 

Nástroj MSP sa bude týkať všetkých 
oblastí vedy, technológií a inovácií vrátane 
poľnohospodárstva pri prístupe zdola 
nahor v rámci spoločenských problémov 
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podporných technológií, aby sa ponechal 
dostatočný priestor na financovanie 
všetkých sľubných nápadov, a najmä 
medzisektorových a interdisciplinárnych 
projektov.

alebo podporných technológií, aby sa 
ponechal dostatočný priestor na 
financovanie všetkých sľubných nápadov, 
a najmä medzisektorových 
a interdisciplinárnych projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podpora inovácií stimulovaných trhom s 
cieľom zlepšenia inovačných kapacít 
firiem prostredníctvom zlepšenia 
rámcových podmienok pre inovácie, ako aj 
riešenia konkrétnych prekážok 
zabraňujúcich rastu inovačných firiem,
najmä MSP a stredne veľkých podnikov, s 
potenciálom rýchleho rastu. Podporu získa 
špecializovaná inovačná podpora (napr. 
využívanie práv duševného vlastníctva, 
siete dodávateľov, podpora podnikov 
prenášajúcich technológie, strategický 
návrh) a preskúmanie verejných politík v 
súvislosti s inováciami.

Podpora inovácií stimulovaných trhom s 
cieľom zlepšenia inovačných kapacít 
firiem prostredníctvom zlepšenia 
rámcových podmienok pre inovácie, ako aj 
riešenia konkrétnych prekážok 
zabraňujúcich rastu inovačných firiem 
vrátane nedostatočnej koherencie medzi 
technologickými inováciami a právnymi 
predpismi EÚ, najmä v oblasti 
poľnohospodárstva a MSP a stredne 
veľkých podnikov s potenciálom rýchleho 
rastu. Podporu získa špecializovaná 
inovačná podpora (napr. využívanie práv 
duševného vlastníctva, siete dodávateľov, 
podpora podnikov prenášajúcich 
technológie, strategický návrh) a 
preskúmanie verejných politík v súvislosti 
s inováciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vývoj nových a lepších preventívnych 
opatrení, diagnostiky a liečby vyžaduje 
lepšie pochopenie zdravia a ochorenia vo 
všetkých vekových kategóriách. 
Nevyhnutným predpokladom lepšieho 
pochopenia všetkých aspektov procesov 

Vývoj nových a lepších preventívnych 
opatrení, diagnostiky a liečby vyžaduje 
lepšie pochopenie zdravia a ochorenia vo 
všetkých vekových kategóriách. 
Vzhľadom na spojitosť medzi zdravím 
ľudí a zvierat je nevyhnutným
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ochorenia vrátane opätovnej klasifikácie 
bežných variácií a ochorenia a 
predpokladom overenia a využitia 
výsledkov výskumu v klinickej praxi je 
medziodborový, translačný výskum 
patofyziológie ochorenia na základe 
molekulárnych údajov.

predpokladom lepšieho pochopenia 
všetkých aspektov procesov ochorenia 
vrátane opätovnej klasifikácie bežných 
variácií a ochorenia na základe 
molekulárnych údajov a predpokladom 
overenia a využitia výsledkov výskumu v 
klinickej praxi medziodborový, translačný 
výskum patofyziológie ochorenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podporí sa integrácia infraštruktúr, 
informačných štruktúr a zdrojov informácií 
(vrátane informácií získaných z kohortných 
štúdií, protokolov, zhromaždených údajov, 
ukazovateľov atď.), ako aj normalizácia, 
interoperabilita, uchovávanie a zdieľanie 
prístupu k údajom, s cieľom umožniť 
správne využívanie týchto údajov. 
Pozornosť sa sústredí na spracovanie 
údajov, riadenie, modelovanie a 
vizualizáciu poznatkov.

Podporí sa integrácia infraštruktúr, 
informačných štruktúr a zdrojov informácií 
(vrátane informácií získaných z kohortných 
štúdií, protokolov, zhromaždených údajov, 
ukazovateľov atď.), ako aj normalizácia, 
interoperabilita, uchovávanie a vzájomná 
výmena údajov a prístup k údajom 
týkajúcim sa tak ľudí, ako aj zvierat s 
cieľom umožniť správne využívanie týchto 
údajov. Pozornosť sa sústredí na 
spracovanie údajov, riadenie, modelovanie 
a vizualizáciu poznatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bezpečnosť potravín, udržateľné 
poľnohospodárstvo a biohospodárstvo

2. Bezpečnosť potravín, udržateľné 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, 
morský a námorný výskum a 
biohospodárstvo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.1 – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.1. Udržateľné poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo

2.1. Udržateľné a konkurencieschopné
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sú potrebné príslušné poznatky, nástroje, 
služby a inovácie zamerané na podporu 
produktívnejších, nákladovo efektívnejších 
a odolnejších systémov poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva, ktoré dodávajú 
dostatok potravín, krmív, biomasy a iných 
surovín, a zabezpečenie ekosystémových 
služieb pri súčasnom poskytovaní podpory 
na rozvoj prosperujúceho života na 
vidieku. Výskum a zavádzanie inovácií 
ponúknu možnosti integrácie cieľov v 
oblasti poľnohospodárstva a životného 
prostredia do udržateľnej výroby, a tak: sa 
dosiahne zvýšenie produktivity a 
efektívnosti využívania zdrojov v 
poľnohospodárstve, zníženie emisií 
skleníkových plynov v poľnohospodárstve, 
zníženie vyplavovania živín z obrábanej 
pôdy do pôdy i vodného prostredia,
zníženie závislosti od medzinárodného 
dovozu proteínov rastlinného pôvodu do 
Európy a zvýšenie úrovne biodiverzity v 
systémoch primárnej výroby.

Sú potrebné príslušné poznatky, 
odovzdávanie poznatkov, nástroje, služby a 
inovácie zamerané na podporu 
produktívnejších, nákladovo efektívnejších 
a odolnejších systémov poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva, ktoré dodávajú 
dostatok potravín, krmív, biomasy a iných 
surovín, a zabezpečenie ekosystémových 
služieb pri súčasnom poskytovaní podpory 
na rozvoj prosperujúceho života na vidieku 
a pre vidiecke inovačné MSP. Výskum a 
zavádzanie inovácií ponúknu možnosti 
integrácie cieľov v oblasti 
poľnohospodárstva, klímy a životného 
prostredia do udržateľnejšej výroby, ako 
napríklad: zvýšenie genetického 
potenciálu rastlín lepšie sa prispôsobiť 
biotickému a abiotickému stresu, zvýšenie 
produktivity a efektívnosti využívania 
zdrojov v poľnohospodárstve, obmedzenie 
erózie pôdy a zníženie emisií skleníkových 
plynov v poľnohospodárstve, zvýšenie 
efektívnosti využívania živín a vody,
zníženie závislosti od medzinárodného 
dovozu proteínov rastlinného pôvodu do 
Európy, a zvýšenie úrovne biodiverzity v 
systémoch primárnej výroby.

Odôvodnenie

Poľnohospodársky výskum je tiež súčasťou riešenia. Najmä rastliny svojím genetickým 
potenciálom a schopnosťou zvýšiť efektívnosť využívania živín a vody pozitívne prispejú k 
udržateľnému poľnohospodárstvu. To by sa malo jasnejšie riešiť a vyjadriť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.1.1. Zvýšenie efektivity výroby a
vyrovnanie sa so zmenou klímy pri 
súčasnom zaručení udržateľnosti a 
odolnosti

2.1.1. Zvýšenie efektivity výroby, kvalita a 
bezpečnosť potravín, udržateľnosť a 
odolnosť, vyrovnanie sa so zmenou klímy

Odôvodnenie

Kvalita a bezpečnosť potravín, napríklad zdravie rastlín, senzorické a nutričné vlastnosti 
(vitamíny, mikroživiny).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uvedené činnosti zvýšia produktivitu, ako 
aj schopnosť rastlín, zvierat a výrobných 
systémov prispôsobiť sa rýchlo sa 
meniacim podmienkam životného 
prostredia, klimatickým podmienkam a 
rastúcemu nedostatku prírodných zdrojov. 
Dosiahnuté inovácie prispejú k prechodu 
na nízkoenergetické hospodárstvo s nízkou 
produkciou emisií a odpadov v rámci 
celého reťazca zásobovania potravinami a 
krmivami. Okrem príspevku k 
zabezpečeniu potravín sa vytvoria nové 
možnosti na využitie biomasy a vedľajších 
produktov z poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva v širokom spektre aplikácií 
mimo potravinárskeho priemyslu.

Uvedené činnosti zvýšia produktivitu, ako 
aj schopnosť rastlín, zvierat a výrobných 
systémov prispôsobiť sa rýchlo sa 
meniacim podmienkam životného 
prostredia, klimatickým podmienkam a 
rastúcemu nedostatku prírodných zdrojov. 
Dosiahnuté inovácie a ich poskytovanie 
všetkým zúčastneným hospodárskym 
subjektom prispejú k prechodu na 
nízkoenergetické hospodárstvo s nízkou 
produkciou emisií a odpadov v rámci 
celého reťazca zásobovania potravinami a 
krmivami. Okrem príspevku k 
zabezpečeniu potravín sa vytvoria nové 
možnosti na využitie biomasy, 
biologického odpadu, 
poľnohospodárskych a lesníckych zvyškov 
a vedľajších produktov z 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
v širokom spektre aplikácií mimo 
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potravinárskeho priemyslu (najmä pokiaľ 
ide o energiu a chémiu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Budú sa vyhľadávať viacodborové prístupy 
zamerané na výkonnosť rastlín, zvierat a 
mikroorganizmov pri súčasnom 
zabezpečení efektívneho využívania 
zdrojov (vody, živín, energie) a 
ekologickej integrity vidieckych oblastí. 
Dôraz sa bude klásť na integrované a 
rozmanité systémy výroby a 
poľnohospodárske postupy vrátane 
využívania presných technológií a 
ekologických stratégií intenzifikácie s 
cieľom využiť výhody bežného i 
organického poľnohospodárstva. 
Genetické zdokonaľovanie vlastností 
rastlín a zvierat v oblasti prispôsobenia a 
produktivity si vyžiada prispôsobenie
bežných i moderných metód chovu a lepšie 
využívanie genetických zdrojov. Príslušná 
pozornosť sa bude venovať hospodáreniu s 
pôdou na farmách s cieľom zvýšiť 
úrodnosť pôdy ako základného 
predpokladu pre produktivitu plodín. Bude 
sa podporovať zdravie zvierat a rastlín a 
naďalej sa budú rozvíjať integrované 
opatrenia na kontrolu ochorení a škodcov. 
V rámci výskumu antimikrobiálnej 
rezistencie sa budú riešiť stratégie 
eliminácie ochorení zvierat vrátane zoonóz. 
Štúdiom vplyvov postupov na životné 
podmienky zvierat sa prispeje k plneniu 
potrieb spoločnosti. Vyššie uvedené oblasti 
bude podporovať hlbší výskum zameraný 
na príslušné biologické otázky, ako aj na 
podporu vývoja a implementácie politík 
Únie.

Budú sa vyhľadávať viacodborové prístupy 
a medziodvetvové synergie zamerané na 
zlepšenie výkonnosti rastlín, zvierat a 
mikroorganizmov pri súčasnom 
zabezpečení efektívneho využívania 
zdrojov (vody, pôdy, živín, energie) a 
ekologickej integrity vidieckych oblastí. 
Dôraz sa bude klásť na integrované a 
rozmanité systémy výroby a inovačné 
poľnohospodárske postupy vrátane 
využívania presných technológií a 
ekologických stratégií intenzifikácie s 
cieľom využiť výhody všetkých druhov
poľnohospodárstva. Genetické 
zdokonaľovanie vlastností rastlín a zvierat 
v oblasti prispôsobenia, odolnosti a 
produktivity sa bude skúmať a rozvíjať so 
zreteľom na tradičné i moderné techniky 
pestovania a chovu a vyžiada si lepšie 
využívanie genetických zdrojov. Príslušná 
pozornosť sa bude venovať hospodáreniu s 
pôdou na farmách s cieľom zvýšiť 
úrodnosť pôdy ako základného 
predpokladu pre produktivitu plodín a 
zvierat a udržateľné zvýšenie výnosu. 
Bude sa podporovať zdravie zvierat a 
rastlín a naďalej sa budú rozvíjať 
integrované opatrenia na kontrolu ochorení 
a škodcov. V rámci výskumu 
antimikrobiálnej rezistencie sa budú riešiť 
stratégie eliminácie ochorení zvierat 
vrátane zoonóz. Štúdiom vplyvov postupov 
na životné podmienky zvierat sa prispeje k 
plneniu logistických a praktických 
záujmov komerčných používateľov a 
spoločenských záujmov občanov EÚ. 
Vyššie uvedené oblasti bude podporovať 
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hlbší výskum zameraný na príslušné 
biologické otázky, ako aj na podporu 
vývoja a implementácie politík Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.1.2. Zabezpečenie ekosystémových 
služieb a verejných služieb

2.1.2. Posilnenie multifunkčnosti 
poľnohospodárstva vrátane
ekosystémových služieb a verejných 
statkov

Odôvodnenie

Multifunkčnosť ako komplexný prístup s cieľom skombinovať využitie poľnohospodárstva s
ekosystémovými službami: zámerom je dosiahnuť súlad so spoločnou poľnohospodárskou 
politikou a výskumnými programami. Multifunkčná úloha poľnohospodárstva, napríklad 
poskytovanie ekosystémových služieb a verejných statkov, sa musí posilniť, a to aj vytvorením 
podmienok pre lepšie pochopenie systémov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
sú jedinečnými systémami, ktoré poskytujú 
komerčné produkty, ale aj služby pre 
verejnosť (vrátane kultúrnej a rekreačnej 
hodnoty) a dôležité ekologické služby, 
napríklad funkčnú biodiverzitu a 
biodiverzitu in situ, opeľovanie, reguláciu 
vody, krajinné prostredie, potláčanie 
erózie, sekvestráciu uhlíka a zníženie 
obsahu skleníkových plynov. Činnosti v 
oblasti výskumu podporia poskytovanie 
týchto verejných služieb a ďalších služieb 
prostredníctvom riešení v oblasti správy, 
nástrojov na podporu rozhodovania a

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
sú jedinečnými systémami, ktoré poskytujú 
komerčné produkty, ale aj širšie verejné 
statky uspokojujúce potreby spoločnosti 
(vrátane kultúrnej a rekreačnej hodnoty a 
estetiky krajiny) a dôležité ekologické 
služby, napríklad funkčnú biodiverzitu a 
biodiverzitu in situ, opeľovanie, reguláciu 
vody, ochrana krajinného prostredia, 
potláčanie erózie, sekvestráciu uhlíka a 
zníženie obsahu skleníkových plynov. 
Činnosti v oblasti výskumu podporia 
poskytovanie týchto verejných statkov a 
služieb prostredníctvom riešení v oblasti 
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hodnotenia ich mimotrhovej hodnoty. 
Medzi konkrétne problémy, ktoré sa budú 
riešiť, patrí určenie systémov 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a krajinných modelov, ktoré majú 
predpoklady na dosiahnutie týchto cieľov. 
Zmeny v aktívnom riadení 
poľnohospodárskych systémov vrátane 
využitia technológií a zmien postupov 
budú viesť k zníženiu emisií skleníkových 
plynov.

správy, nástrojov na podporu rozhodovania
a politiky, vypracovania ukazovateľov, 
pomocou ktorých bude možné riadne 
merať výsledky dosiahnuté 
prostredníctvom činností 
poľnohospodárov na zmierňovanie 
následkov zmeny klímy, a merania vplyvu
ich mimotrhovej hodnoty. Musí sa 
vypracovať aj systém vyčíslenia finančnej 
hodnoty konkrétnych verejných statkov a 
služieb poskytovaných poľnohospodármi, 
pretože v poľnohospodárskej politike 
budú v nadchádzajúcich rokoch zohrávať 
významnejšiu úlohu čoraz cielenejšie 
ekologizačné opatrenia. Medzi problémy, 
ktoré sa budú riešiť, patrí určenie a rozvoj 
rozličných systémov poľnohospodárstva a 
lesného hospodárstva, kultivácie a 
krajinných modelov, ktoré majú 
predpoklady na optimalizáciu 
poskytovania verejných statkov a služieb. 
Pozornosť sa sústredí na spoločensko-
hospodárske a komparatívne hodnotenie 
systémov poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva a ich udržateľnosti. Rozvoj 
vidieka prostredníctvom zmien v aktívnom 
riadení poľnohospodárskych systémov 
vrátane využitia technológií a zmien 
postupov, najmä čo sa týka pôdnych živín,
povedie k zníženiu emisií skleníkových 
plynov. 

Odôvodnenie

Sociálno-ekonomický výskum v oblasti systémov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a ich ekologických následkov musí byť neoddeliteľnou súčasťou výskumu multifunkčných 
aspektov poľnohospodárstva a mala by sa mu venovať pozornosť, aby sa podporili zmeny v 
aktívnom riadení poľnohospodárskych systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je potrebné venovať pozornosť potrebám 
spotrebiteľov v oblasti bezpečných, 
zdravých a cenovo dostupných potravín a 
súčasne zvážiť vplyv správania v oblasti 
spotreby potravín a výroby potravín a 
krmív na zdravie ľudí a ekosystém ako 
celok. Pozornosť sa bude venovať i 
zabezpečeniu a bezpečnosti potravín a 
krmív, konkurencieschopnosti európskeho
poľnohospodárstva a udržateľnosti výroby 
a zásobovania potravinami so zameraním 
na celý potravinový reťazec a súvisiace 
služby, či už bežné alebo organické, od 
primárnej výroby až po spotrebu. Tento 
prístup prispeje k a) zabezpečeniu 
bezpečných potravín pre všetkých 
Európanov a eliminácii hladu vo svete, b) 
zníženiu počtu ochorení súvisiacich s 
potravinami a stravovaním 
prostredníctvom podpory zdravého a 
udržateľného stravovania, výchovy 
spotrebiteľov a inovácií v potravinárskom 
priemysle, c) zníženiu spotreby vody a 
energie pri spracovaní, prevoze a 
distribúcii potravín a d) zníženiu množstva 
odpadu z potravín do roku 2030 o 50 %.

Je potrebné venovať pozornosť potrebám 
spotrebiteľov v oblasti bezpečných, 
zdravých a cenovo dostupných potravín a 
súčasne zvážiť vplyv správania v oblasti 
spotreby potravín a výroby potravín a 
krmív na zdravie ľudí a ekosystém ako 
celok. Pozornosť sa bude venovať i 
zabezpečeniu a bezpečnosti potravín a 
krmív, konkurencieschopnosti európskeho 
poľnohospodárstva a udržateľnosti výroby 
a zásobovania potravinami so zameraním 
na celý potravinový reťazec a súvisiace 
služby pre všetky druhy 
poľnohospodárstva a produktov, od 
primárnej výroby až po spotrebu. Tento 
prístup prispeje k a) zabezpečeniu 
bezpečných potravín pre všetkých 
Európanov a eliminácii hladu vo svete, b) 
zníženiu počtu ochorení súvisiacich s 
potravinami a stravovaním 
prostredníctvom podpory zdravého a 
udržateľného stravovania, výchovy 
spotrebiteľov a inovácií v 
poľnohospodárskom a potravinárskom 
priemysle, c) zníženiu spotreby vody a 
energie pri spracovaní, prevoze a 
distribúcii potravín a d) obmedzeniu 
plytvania potravinami do roku 2030 o 
50 %.

Odôvodnenie

Existujú rôzne druhy poľnohospodárstva a poľnohospodárskych produktov od tradičných cez 
organické až po udržateľne intenzívne. Všetky tieto druhy poľnohospodárstva a 
poľnohospodárskych produktov musia byť zahrnuté, pretože majú všetky za cieľ bezpečné a 
zdravé produkty. Poľnohospodárstvo a prvovýroba sú kľúčovými zložkami 
agropotravinárskeho odvetvia a inovácie v odvetviach zabezpečujúcich poľnohospodárske 
vstupy môžu výrazne prispieť k zdravému a udržateľnému stravovaniu, napríklad 
prostredníctvom zlepšenia zdravých zložiek v rastlinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V oblasti potravinárstva a krmovinárstva sa 
bude venovať pozornosť potrebe vyrovnať 
so zmenou lokálneho charakteru 
spoločnosti, životného prostredia, klímy a 
hospodárstva na globálny na všetkých 
úrovniach výrobného potravinového a 
krmivového reťazca vrátane tvorby 
potravín, ich spracovania, balenia, kontroly 
procesov, znižovania odpadu, 
zhodnocovania vedľajších produktov a 
bezpečnej likvidácie vedľajších 
živočíšnych produktov. Vytvoria sa 
inovačné a udržateľné procesy s 
efektívnym využívaním zdrojov a 
diverzifikované, bezpečné, cenovo 
dostupné a vysokokvalitné výrobky. Tým 
sa posilní inovačný potenciál európskeho 
dodávateľského potravinového reťazca, 
zvýši sa jeho konkurencieschopnosť, 
podnieti sa hospodársky rast a 
zamestnanosť a umožní sa prispôsobenie 
európskeho potravinárskeho priemyslu 
zmenám. Medzi ďalšie otázky, ktoré sa 
budú riešiť, patria sledovateľnosť, logistika 
a služby, spoločenské a hospodárske 
faktory, odolnosť potravinového reťazca 
voči environmentálnym a klimatickým 
rizikám a obmedzenie negatívnych 
vplyvov činností v rámci potravinového 
reťazca, zmien stravovania a výrobných
systémov na životné prostredie.

V oblasti potravinárstva a krmovinárstva sa 
bude venovať pozornosť potrebe vyrovnať 
so zmenou lokálneho charakteru 
spoločnosti, životného prostredia, klímy a 
hospodárstva na globálny na všetkých 
úrovniach výrobného potravinového a 
krmivového reťazca vrátane 
poľnohospodárskej výroby, tvorby 
potravín, ich spracovania, balenia, kontroly 
procesov, znižovania odpadu, 
zhodnocovania vedľajších produktov a 
bezpečnej likvidácie vedľajších 
živočíšnych produktov. Vytvoria sa 
inovačné a udržateľné procesy s 
efektívnym využívaním zdrojov a 
diverzifikované, bezpečné, cenovo 
dostupné a vysokokvalitné výrobky. Tým 
sa posilní inovačný potenciál európskeho 
dodávateľského potravinového reťazca, 
zvýši sa jeho konkurencieschopnosť, 
podnieti sa hospodársky rast a 
zamestnanosť a umožní sa prispôsobenie 
európskeho potravinárskeho priemyslu 
zmenám. Medzi ďalšie otázky, ktoré sa 
budú riešiť, patria sledovateľnosť, logistika 
a služby, spoločenské a hospodárske 
faktory, odolnosť potravinového reťazca 
voči environmentálnym a klimatickým 
rizikám a obmedzenie negatívnych 
vplyvov činností v rámci potravinového 
reťazca, zmien stravovania a výrobných 
systémov na životné prostredie.

Odôvodnenie

Poľnohospodárska výroba je úplne na začiatku výrobného reťazca potravín a krmív, a preto 
sa jej treba jasne venovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.5 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bude sa presadzovať jednoduchý a 
otvorený prístup k výsledkom výskumu a 
osvedčeným postupom.

Podpora pre stanovovanie noriem sa 
využije na urýchlenie uvádzania nových 
biologických produktov a služieb na trh, a 
to od suchozemských a vodných 
výrobných systémov až po koncového 
spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Musí sa ujasniť, že stanovovanie noriem sa uplatní naprieč celým hodnotovým reťazcom, od 
prvovýroby (pozemnej alebo vodnej) až po konečného užívateľa. Je to jediný spôsob, ako 
zabezpečiť, aby celý hodnotový reťazec plnil spoločné ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.5 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V rámci všetkých oblastí biohospodárstva 
sa budú uplatňovať činnosti s výhľadom do 
budúcnosti vrátane vývoja databáz, 
ukazovateľov a modelov s globálnym, 
európskym, vnútroštátnym a regionálnym 
zameraním. Vytvorí sa Európske 
observatórium pre biohospodárstvo na 
účely mapovania a monitorovania činností 
výskumu a inovácií v Únii aj celosvetovo, 
ktoré vypracuje kľúčové ukazovatele 
výkonu a monitoruje inovačné politiky v 
oblasti biohospodárstva.

V rámci všetkých oblastí biohospodárstva 
sa budú uplatňovať činnosti s výhľadom do 
budúcnosti vrátane vývoja databáz, 
ukazovateľov a modelov s globálnym, 
európskym, vnútroštátnym a regionálnym 
zameraním. Vytvorí sa Európske 
observatórium pre biohospodárstvo 
združujúce všetky zainteresované strany z 
oblasti vedy, priemyslu a občianskej 
spoločnosti na účely mapovania a 
monitorovania činností výskumu a inovácií 
v Únii aj celosvetovo, ktoré vypracuje 
kľúčové ukazovatele výkonu a monitoruje 
inovačné politiky v oblasti 
biohospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť IV – bod 3 – bod 3.2 – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2. Bezpečnosť potravín, udržateľné 
poľnohospodárstvo a biohospodárstvo

3.2. Bezpečnosť potravín, udržateľné 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, 
morský a námorný výskum a 
biohospodárstvo
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