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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa víta, že Komisia vytvorila program Horizont 2020, pretože je presvedčená, že 
tento program pomôže Európskej únii prekonať dlhovú krízu a obnoviť rast tým, že posilní jej 
konkurencieschopnosť.

Program Horizont 2020 prvýkrát zlúči financovanie, ktoré EÚ poskytuje na výskum 
a inovácie, do jedného programu. Horizont 2020 sa zameriava na využívanie prelomových 
poznatkov vedy v inovatívnych produktoch a službách, ktoré vytvoria podnikateľské 
príležitosti a zlepšia život obyvateľstva. Cieľom programu je obmedziť byrokraciu 
zjednodušením pravidiel a postupov pre predkladanie žiadostí, a prilákať tak viac vedeckých 
pracovníkov a inovatívnych podnikov.

Horizont 2020 vstúpi do platnosti v januári 2014 s rozpočtom na obdobie do roku 2020 
vo výške 87,74 mld. EUR. Program sa delí na tri široké oblasti: 1. excelentná veda, 2. vedúce 
postavenie priemyslu, 3. spoločenské výzvy. Spravodajkyňa sa domnieva, že úsilie výboru 
AGRI by sa malo zameriavať na tretiu časť, ktorá sa priamo týka záležitostí súvisiacich 
s poľnohospodárstvom. Tretia časť sa delí na šesť oblastí:

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

(b) potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum 
a biohospodárstvo (4,69 mld. EUR);

(c) bezpečná, čistá a efektívna energia (6,53 mld. EUR);

(d) inteligentná, zelená a integrovaná doprava (7,69 mld. EUR);

(e) opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny (4,31 mld. EUR);

(f) inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť (4,31 mld. EUR).

Pokiaľ ide o oblasť potravinovej bezpečnosti a udržateľného poľnohospodárstva, 
spravodajkyňa zdôrazňuje, že je potrebná aktívna spolupráca s poľnohospodármi, najmä čo sa 
týka prerokúvaní výskumných priorít, aby boli nové objavy využívané v praktickom živote. 
Tiež je dôležité, aby sa do týchto diskusií o prioritách zapojili mimovládne organizácie.

Navrhovateľka víta skutočnosť, že v porovnaní so siedmym rámcovým programom bol 
podstatne zvýšený rozpočet na výskum v oblasti poľnohospodárstva. 

Spravodajkyňa by chcela v súvislosti s rastúcim dopytom po potravinách v Európe i na celom 
svete zvlášť zdôrazniť potrebu podnietiť výskum zameraný na zníženie množstva 
potravinového odpadu. Je dôležité, aby prírodné zdroje boli využívané oveľa efektívnejšie.

Pri výmene názorov o programe Horizont 2020, ktorá prebehla vo výbore AGRI, bolo 
spomenuté, že je potrebné obmedziť administratívnu záťaž spojenú s postupmi súvisiacimi 
s programom. Spravodajkyňa sa domnieva, že Komisia v tomto návrhu podstatne obmedzila 
administratívnu záťaž a zjednodušila postup predkladania žiadostí.
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Celkovo sa spravodajkyňa domnieva, že návrh je vyvážený a je veľmi dobre pripravený. 
Vyzýva svojich kolegov, aby k preskúmaniu tohto návrhu pristupovali prezieravo, a dúfa, že 
program nadobudne účinnosť 1. januára 2014, aby tak vedcom od nového roka pomáhal pri 
nových objavoch, ktoré zvýšia celkovú konkurencieschopnosť 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 nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Únia sa zaviazala zrealizovať stratégiu 
Európa 2020, ktorá stanovuje ciele 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, vyzdvihuje úlohu 
výskumu a inovácie ako hlavnej hnacej sily 
sociálnej a hospodárskej prosperity 
a environmentálnej udržateľnosti, 
a vytýčila si cieľ zvýšiť do roku 2020 
výdavky na výskum a vývoj, aby dosiahli 3 
% hrubého domáceho produktu (HDP) 
a vypracovať ukazovateľ intenzity 
inovácie. V hlavnej iniciatíve Inovácia 
v Únii sa v tejto súvislosti stanovuje 
strategický a integrovaný prístup 
k výskumu a inováciám, ktorý určuje 
rámec a ciele, ku ktorým bude Únia 
v budúcnosti prispievať prostredníctvom 
svojho financovania výskumu a vývoja. 
Výskum a inovácie sú kľúčovými faktormi 
aj pre ostatné hlavné iniciatívy stratégie 
Európa 2020, najmä pokiaľ ide o Európu 
efektívne využívajúcu zdroje, priemyselnú 
politiku pre éru globalizácie a Digitálnu 
agendu pre Európu. Okrem toho, 
v dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 
súvisiacich s výskumom a inováciami musí 
hrať kľúčovú úlohu politika súdržnosti 
prostredníctvom posilňovania kapacít 
a prispievaním 

(3) Únia sa zaviazala zrealizovať stratégiu 
Európa 2020, ktorá stanovuje ciele 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, vyzdvihuje úlohu 
výskumu a inovácie a uplatňovanie ich 
výsledkov ako hlavnej hnacej sily sociálnej 
a hospodárskej prosperity 
a environmentálnej udržateľnosti, 
a vytýčila si cieľ zvýšiť do roku 2020 
výdavky na výskum a vývoj, aby dosiahli 
3 % hrubého domáceho produktu (HDP) 
a vypracovať ukazovateľ intenzity 
inovácie. V hlavnej iniciatíve Inovácia 
v Únii sa v tejto súvislosti stanovuje 
strategický a integrovaný prístup 
k výskumu a inováciám, ktorý určuje 
rámec a ciele, ku ktorým bude Únia 
v budúcnosti prispievať prostredníctvom 
svojho financovania výskumu a vývoja. 
Výskum a inovácie sú kľúčovými faktormi 
aj pre ostatné hlavné iniciatívy stratégie 
Európa 2020, najmä pokiaľ ide o Európu 
efektívne využívajúcu zdroje, priemyselnú 
politiku pre éru globalizácie a Digitálnu 
agendu pre Európu. Okrem toho, 
v dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 
súvisiacich s výskumom a inováciami musí 
hrať kľúčovú úlohu politika súdržnosti 
prostredníctvom posilňovania kapacít 
a prispievaním 
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k dosahovaniu excelentnosti. k dosahovaniu excelentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Horizont 2020 – rámcový program pre 
výskum a inovácie v Európskej únii (ďalej 
len „Horizont 2020“) sa zameriava na tri 
priority, a to vytvorenie excelentnej vedy 
s cieľom posilniť excelentnosť vedeckej 
základne Únie na svetovej úrovni, 
podporovanie vedúceho postavenia 
priemyslu na podporu podnikov vrátane 
malých a stredných podnikov (MSP) 
a inovácií, a riešenie spoločenských výziev 
s cieľom priamo reagovať na výzvy 
stanovené v stratégii Európa 2020 
podporovaním činností, ktoré sa týkajú 
celého spektra od výskumu až po trh. 
Horizont 2020 podporuje všetky fázy 
reťazca inovácií, a predovšetkým činnosti, 
ktoré sú bližšie k trhu, ako napr. inovačné 
finančné nástroje, ako aj netechnologickú 
a sociálnu inováciu, a usiluje sa uspokojiť 
potreby výskumu širokého spektra politík 
Únie tak, že kladie dôraz na čo najširšie 
možné použitie a šírenie poznatkov 
získaných v rámci podporených činností až 
po ich komerčné využitie. Priority 
Horizontu 2020 sú podporované aj 
prostredníctvom programu na základe 
Zmluvy o Euratome pre jadrový výskum 
a odborné vzdelávanie.

(11) Horizont 2020 – rámcový program pre 
výskum a inovácie v Európskej únii (ďalej 
len „Horizont 2020“) sa zameriava na tri 
priority, a to vytvorenie excelentnej vedy 
s cieľom posilniť excelentnosť vedeckej 
a poľnohospodárskej základne Únie na 
svetovej úrovni, podporovanie vedúceho 
postavenia priemyslu na podporu podnikov 
vrátane malých a stredných podnikov 
(MSP) a inovácií, a riešenie spoločenských 
výziev s cieľom priamo reagovať na výzvy 
stanovené v stratégii Európa 2020 
podporovaním činností, ktoré sa týkajú 
celého spektra od výskumu až po trh. 
Horizont 2020 podporuje všetky fázy 
reťazca inovácií, a predovšetkým činnosti, 
ktoré sú bližšie k trhu, ako napr. inovačné 
finančné nástroje, ako aj netechnologickú 
a sociálnu inováciu, a usiluje sa uspokojiť 
potreby výskumu širokého spektra politík 
Únie tak, že kladie dôraz na čo najširšie 
možné použitie a šírenie poznatkov 
získaných v rámci podporených činností až 
po ich komerčné využitie. Priority 
Horizontu 2020 sú podporované aj 
prostredníctvom programu na základe 
Zmluvy o Euratome pre jadrový výskum 
a odborné vzdelávanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Väčšina poľnohospodárskych 
podnikov v Únii sú zároveň 
MSP a v súčasnosti je nedostatočná 
súčinnosť medzi výskumom 
a technologickými inováciami a právnymi 
predpismi Únie, ktoré sa týkajú 
poľnohospodárskych výrobkov, a tým je 
pre európske MSP stále náročnejšie, aby 
aktívne uplatňovali nové možnosti 
technologického rozvoja. S cieľom v plnej 
miere využiť poľnohospodársky výskum 
v Únii by mali byť právne predpisy 
upravené tak, aby umožnili európskym 
poľnohospodárskym podnikom rýchlejšie 
prijatie a účinnejšie využívanie nových 
technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Ústredným zámerom Horizontu 2020 
je zjednodušenie, čo by sa malo plne 
prejaviť v jeho koncepcii, pravidlách, 
finančnom riadení a vykonávaní. Cieľom 
Horizontu 2020 by malo byť prilákať silnú 
účasť univerzít, výskumných stredísk, 
priemyslu, a najmä MSP, a otvoriť sa 
novým účastníkom, keďže spája celý 
rozsah podpory v oblasti výskumu 
a inovácie do jedného spoločného 
strategického rámca, ktorý obsahuje 
zefektívnený súbor foriem podpory 
a používa pravidlá účasti, ktorých zásady 
sú uplatniteľné na všetky akcie v rámci 
programu. Jednoduchšie pravidlá 
financovania by mali znížiť 
administratívne náklady na účasť a prispejú 
k zníženiu chybovosti vo finančnej oblasti. 

(15) Ústredným zámerom Horizontu 2020 
je zjednodušenie, čo by sa malo plne 
prejaviť v jeho koncepcii, pravidlách, 
finančnom riadení a vykonávaní. Cieľom 
Horizontu 2020 by malo byť prilákať silnú 
účasť univerzít, výskumných stredísk, 
priemyslu, a najmä MSP, ako aj 
občianskej spoločnosti a otvoriť sa novým 
účastníkom, keďže spája celý rozsah 
podpory v oblasti výskumu a inovácie do 
jedného spoločného strategického rámca, 
ktorý obsahuje zefektívnený súbor foriem 
podpory a používa pravidlá účasti, ktorých 
zásady sú uplatniteľné na všetky akcie 
v rámci programu. Jednoduchšie pravidlá 
financovania by mali znížiť 
administratívne náklady na účasť a prispejú 
k zníženiu chybovosti vo finančnej oblasti. 
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Odôvodnenie

Výskumné činnosti sa netýkajú iba výskumných pracovníkov, orgánov verejnej správy 
a podnikov, ale aj občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vykonávanie Horizontu 2020 môže 
dať podnet na vznik doplnkových 
programov zahŕňajúcich účasť len 
niektorých členských štátov, účasť Únie 
na programoch vykonávaných viacerými 
členskými štátmi, alebo stanovenie 
spoločných podnikov alebo iných dohôd 
v zmysle článkov 184, 185 a 187 ZFEÚ.

(19) Vykonávanie Horizontu 2020 môže 
dať podnet na vznik doplnkových 
programov zahŕňajúcich účasť len 
niektorých členských štátov, účasť Únie 
na programoch vykonávaných viacerými 
členskými štátmi, alebo stanovenie 
spoločných podnikov alebo iných dohôd 
v zmysle článkov 184, 185 a 187 ZFEÚ, 
ktoré však musia byť otvorené účasti 
iných členských štátov a musia obsahovať 
postupy uľahčujúce účasť nových štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi vedou 
a spoločnosťou a zvýšiť dôveru verejnosti 
vo vedu by sa v rámci Horizontu 2020 
malo presadzovať informované zapájanie
občanov a občianskej spoločnosti do
záležitostí výskumu a inovácie 
prostredníctvom podpory vzdelávania 
v oblasti vedy, väčšieho sprístupnenia 
vedeckých poznatkov, zostavovania 
zodpovedných programov v oblasti 
výskumu a inovácie, ktoré zodpovedajú 
potrebám a očakávaniam občanov 
a občianskej spoločnosti, a uľahčovaním
ich účasti na činnostiach programu 
Horizont 2020.

(20) S cieľom prehĺbiť vzťah medzi vedou 
a spoločnosťou a obnoviť a posilniť
dôveru verejnosti vo vedu by sa v rámci 
Horizontu 2020 mala presadzovať aktívna 
účasť občanov a občianskej spoločnosti na
záležitostiach výskumu a inovácie 
prostredníctvom podpory participatívneho 
výskumu, vzdelávania v oblasti vedy, 
väčšieho sprístupnenia vedeckých 
poznatkov, zostavovania zodpovedných 
programov v oblasti výskumu a inovácie,
ktoré zodpovedajú potrebám 
a očakávaniam občanov a občianskej 
spoločnosti, ako aj uplatňovania ich 
výsledkov, a prostredníctvom uľahčovania
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účasti občanov na činnostiach programu 
Horizont 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) S cieľom dosiahnuť čo najväčší 
možný vplyv, program Horizont 2020 by 
mal vytvoriť úzke prepojenia s ostatnými 
programami Únie v takých oblastiach ako 
je vzdelávanie, kozmický priestor, životné 
prostredie, konkurencieschopnosť a MSP, 
vnútorná bezpečnosť, kultúra a médiá, 
a s fondmi politiky súdržnosti a politiky 
rozvoja vidieka, ktoré môžu byť obzvlášť 
užitočné pri upevňovaní vnútroštátnych 
a regionálnych kapacít v oblasti výskumu 
a inovácie v kontexte inteligentných 
špecializovaných stratégií.

(26) S cieľom dosiahnuť čo najväčší 
možný vplyv, program Horizont 2020 by 
mal vytvoriť úzke prepojenia s ostatnými 
programami Únie v takých oblastiach ako 
je vzdelávanie, kozmický priestor, životné 
prostredie, konkurencieschopnosť a MSP, 
vnútorná bezpečnosť, kultúra a médiá, 
a s fondmi politiky súdržnosti a politiky 
rozvoja vidieka a spoločnej 
poľnohospodárskej politiky 
(predovšetkým politiky rozvoja vidieka),
ktoré môžu byť obzvlášť užitočné pri 
upevňovaní vnútroštátnych a regionálnych 
kapacít v oblasti výskumu a inovácie 
v kontexte inteligentných špecializovaných 
stratégií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Horizont 2020 by mal podporovať 
spoluprácu s tretími krajinami založenú na 
spoločných záujmoch a vzájomnom 
prospechu. Medzinárodná spolupráca 
v oblasti vedy, technológií a inovácií by sa 
mala zameriavať na prispievanie 
k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 
2020, aby sa posilnila 

(30) Horizont 2020 by mal podporovať 
spoluprácu s tretími krajinami, 
predovšetkým s krajinami, ktoré sú 
zapojené do európskej susedskej politiky,
založenú na spoločných záujmoch 
a vzájomnom prospechu. Medzinárodná 
spolupráca v oblasti vedy, technológií 
a inovácií by sa mala zameriavať na 
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konkurencieschopnosť, na prispievanie 
k riešeniu spoločenských výziev a podporu 
vonkajších a rozvojových politík Únie 
vrátane vytvorenia synergií s vonkajšími 
programami a prispievania 
k medzinárodným záväzkom Únie, ako 
napríklad k dosiahnutiu miléniových 
rozvojových cieľov.

prispievanie k dosiahnutiu cieľov stratégie 
Európa 2020, aby sa posilnila 
konkurencieschopnosť, na prispievanie 
k riešeniu spoločenských výziev a podporu 
vonkajších a rozvojových politík Únie 
vrátane vytvorenia synergií s vonkajšími 
programami a prispievania 
k medzinárodným záväzkom Únie, ako 
napríklad k dosiahnutiu miléniových 
rozvojových cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Európska rada uznala 4. februára 2011 
potrebu nového prístupu k riadeniu kontrol
a rizika v rámci financovania výskumu 
v Únii a požiadala o novú rovnováhu, 
pokiaľ ide o vzťah medzi dôverou 
a kontrolou a medzi podstupovaním rizika 
a vyhýbaním sa mu. Európsky parlament 
vo svojom uznesení z 11. novembra 2010 
o zjednodušení realizácie rámcových 
programov pre výskum vyzval 
k pragmatickému posunu smerom 
k administratívnemu a finančnému 
zjednodušeniu a uvádza sa v ňom, že 
riadenie financovania európskeho výskumu 
by malo viac vychádzať z prístupu 
založeného na dôvere a vo väčšej miere 
tolerovať riziko vo vzťahu k účastníkom. 
V priebežnej hodnotiacej správe 
o siedmom rámcovom programe pre 
výskum (2007 – 2013) sa konštatuje, že na 
dosiahnutie podstatného pokroku v oblasti 
zjednodušenia je potrebné zaujať 
radikálnejší prístup a riešiť rovnováhu 
medzi rizikom a dôverou.

(32) Európska rada uznala 4. februára 2011 
potrebu nového prístupu k vytvoreniu 
stratégie riadenia rizika založenej na 
dôkazoch v rámci stratégie financovania 
výskumu v Únii. Rada vtedy požiadala 
o novú rovnováhu, pokiaľ ide o vzťah 
medzi dôverou a kontrolou a medzi 
podstupovaním rizika a vyhýbaním sa mu. 
Európsky parlament vo svojom uznesení 
z 11. novembra 2010 o zjednodušení 
realizácie rámcových programov 
pre výskum vyzval k pragmatickému 
posunu smerom k administratívnemu 
a finančnému zjednodušeniu a uvádza sa 
v ňom, že riadenie financovania 
európskeho výskumu by malo viac 
vychádzať z prístupu založeného na dôvere 
a vo väčšej miere tolerovať riziko vo 
vzťahu k výskumníkom. V priebežnej 
hodnotiacej správe o siedmom rámcovom 
programe pre výskum (2007 – 2013) sa 
konštatuje, že na dosiahnutie podstatného 
pokroku pri zjednodušených postupoch, 
ktoré dokazujú dôveru Únie vo 
výskumníkov a podporujú ich pri 
podstupovaní rizík nevyhnutných na 
urýchlenie vedeckého a technologického
pokroku, je potrebné zaujať radikálnejší 
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prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje rámcový 
program pre výskum a inovácie (2014 –
2020) – Horizont 2020 (ďalej len 

„Horizont 2020“) a ustanovuje sa rámec 
upravujúci podporu Únie pre činnosti 
v oblasti výskumu a inovácie a podporujúci 
lepšie využívanie priemyselného 
potenciálu politík v oblasti inovácie, 
výskumu a technického rozvoja.

Týmto nariadením sa zriaďuje rámcový 
program pre výskum a inovácie (2014 –
2020) – Horizont 2020 (ďalej len 

„Horizont 2020“) a ustanovuje sa rámec 
upravujúci podporu Únie pre činnosti 
v oblasti výskumu a inovácie a v oblasti 
uplatňovania ich výsledkov a podporujúci 
lepšie využívanie priemyselného 
potenciálu politík v oblasti inovácie, 
výskumu a technického rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) vedúcemu postaveniu priemyslu; (b) vedúcemu postaveniu v oblasti 
priemyslu a poľnohospodárstva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri vykonávaní programu Horizont 2020 
sa zohľadňuje poradenstvo a vstupné údaje 
poskytované: poradenskými skupinami 
nezávislých odborníkov na vysokej úrovni 
zriadenými Komisiou; štruktúrami na 
udržiavanie dialógu v rámci 
medzinárodných vedecko-technologických 
dohôd; činnosťami orientovanými na 

1. Pri vykonávaní programu Horizont 2020 
sa zohľadňuje poradenstvo a vstupné údaje 
poskytované: poradenskými skupinami 
nezávislých odborníkov na vysokej úrovni 
zriadenými Komisiou; štruktúrami na 
udržiavanie dialógu v rámci 
medzinárodných vedecko-technologických 
dohôd; činnosťami orientovanými na 
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budúcnosť; cielenými verejnými 
konzultáciami a transparentnými 
a interaktívnymi procesmi, ktoré 
zabezpečujú podporu zodpovedného 
výskumu a inovácie.

budúcnosť; cielenými verejnými 
konzultáciami vrátane konzultácií 
s mimovládnymi organizáciami a inými 
skupinami občianskej spoločnosti
a transparentnými a interaktívnymi 
procesmi, ktoré zabezpečujú podporu 
zodpovedného výskumu a inovácie.

Odôvodnenie

Výskumné činnosti sa netýkajú iba výskumných pracovníkov, orgánov verejnej správy 
a podnikov, ale aj občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 14 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo, morský a námorný 
výskum a biohospodárstvo;

(b) potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,
morský a námorný výskum 
a biohospodárstvo;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Program pre FET sa zameriava na celú 
škálu inovácií založených na vede: od 
skúmania zárodkových a krehkých 
myšlienok v skorej fáze na malej vzorke 
zdola nahor po budovanie nových 
výskumných a inovačných spoločenstiev 
okolo vznikajúcich transformačných 
výskumných oblastí a veľké a viacstranné 
výskumné iniciatívy vybudované na 
základe výskumného programu, ktorého 
zámerom je dosiahnuť ambiciózne 
a vizionárske ciele. Každá z týchto troch 
úrovní zapojenia má svoju vlastnú 
hodnotu, a zároveň je doplňujúca a vytvára 

Program pre FET sa zameriava na celú 
škálu inovácií založených na vede: od 
skúmania zárodkových a krehkých 
myšlienok v skorej fáze na malej vzorke 
zdola nahor po budovanie nových 
výskumných a inovačných spoločenstiev 
okolo vznikajúcich transformačných 
výskumných oblastí a veľké a viacstranné 
výskumné iniciatívy vybudované na 
základe výskumného programu, ktorého 
zámerom je dosiahnuť ambiciózne 
a vizionárske ciele. Každá z týchto troch 
úrovní zapojenia má svoju vlastnú 
hodnotu, a zároveň je doplňujúca a vytvára 
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synergie. Skúmanie na malej vzorke môže 
napríklad odhaliť potreby vývoja nových 
tém, ktoré môžu viesť k akcii veľkého 
rozsahu založenej na realizačnom pláne. 
Zúčastňuje sa na nich široké spektrum 
výskumných aktérov vrátane mladých 
výskumníkov a MSP s intenzívnou 
výskumnou činnosťou či komunít 
zainteresovaných strán (občianska 
spoločnosť, tvorcovia politík, priemysel 
a takisto aj komunity z oblasti verejného 
výskumu), ktorí sa zhromažďujú okolo 
výskumných programov počas svojho 
formovania, dozrievania a špecializácie.

synergie. Skúmanie na malej vzorke môže 
napríklad odhaliť potreby vývoja nových 
tém, ktoré môžu viesť k akcii veľkého 
rozsahu založenej na realizačnom pláne. 
Zúčastňuje sa na nich široké spektrum 
výskumných aktérov vrátane mladých 
výskumníkov, výskumníčok a MSP 
s intenzívnou výskumnou činnosťou či 
komunít zainteresovaných strán (občianska 
spoločnosť, tvorcovia politík, priemysel 
a takisto aj komunity z oblasti verejného 
výskumu), ktorí sa zhromažďujú okolo 
výskumných programov počas svojho 
formovania, dozrievania a špecializácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hoci Európa hosťuje veľký a rôznorodý 
súbor zručných ľudských zdrojov v oblasti 
výskumu a inovácie, je potrebné neustále 
ho dopĺňať, zlepšovať a prispôsobovať 
rýchlo sa meniacim potrebám trhu práce. 
V súčasnosti len 46 % tohto súboru pracuje 
v podnikovom sektore, čo je oveľa menej 
v porovnaní s našimi hlavnými 
hospodárskymi konkurentmi, napr. v Číne 
je tento podiel 69 %, v Japonsku 73 % 
a v Spojených štátoch amerických 80 %. 
K tomu sa pridáva demografický faktor, 
ktorý znamená, že nepomerne veľké 
množstvo výskumníkov dosiahne 
v najbližších rokoch dôchodkový vek. Táto 
skutočnosť v spojení s potrebou množstva 
výskumných pracovných miest vyššej 
kvality zároveň s tým, ako sa zvyšuje 
intenzita európskeho hospodárstva, bude 
predstavovať jednu z hlavných výziev, 
ktorej budú v najbližších rokoch čeliť naše 
európske systémy vzdelávania, výskumu 
a inovácií.

Hoci Európa hosťuje veľký a rôznorodý 
súbor zručných ľudských zdrojov v oblasti 
výskumu a inovácie, je potrebné neustále 
ho dopĺňať, zlepšovať a prispôsobovať 
rýchlo sa meniacim potrebám trhu práce. 
V súčasnosti len 46 % tohto súboru pracuje 
v podnikovom sektore, čo je oveľa menej 
v porovnaní s našimi hlavnými 
hospodárskymi konkurentmi, napr. v Číne 
je tento podiel 69 %, v Japonsku 73 % 
a v Spojených štátoch amerických 80 %. 
K tomu sa pridáva demografický faktor, 
ktorý znamená, že nepomerne veľké 
množstvo výskumníkov dosiahne 
v najbližších rokoch dôchodkový vek. Táto 
skutočnosť v spojení s potrebou množstva 
výskumných pracovných miest vyššej 
kvality zároveň s tým, ako sa zvyšuje 
intenzita európskeho hospodárstva, bude 
predstavovať jednu z hlavných výziev, 
ktorej budú v najbližších rokoch čeliť naše 
európske systémy vzdelávania, výskumu 
a inovácií. Okrem toho, keďže jedným 
z cieľov rámcového programu je 
zabezpečiť účinnú podporu rodovej 
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rovnosti a uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti v oblasti výskumu a inovácií, je 
potrebné vo väčšej miere podporovať 
zapojenie žien do činností v oblasti 
výskumu, aby mohli v plnej miere 
uplatniť svoj potenciál.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 1 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavnou zložkou oblasti „Vedúce 
postavenie v rámci podporných 
a priemyselných technológií“ sú kľúčové 
podporné technológie (KET – Key 
Enabling Technologies), medzi ktoré patria 
mikroelektronika a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnológia, biotechnológia, 
moderné materiály a moderné systémy 
výroby. Tieto multidisciplinárne, znalostné 
a kapitálovo náročné technológie sa týkajú 
množstva rôznych sektorov a poskytujú 
základ na vytvorenie výraznej 
konkurenčnej výhody pre európsky 
priemysel. Pomocou integrovaného 
prístupu, ktorý podporuje spájanie, 
zbližovanie a vzájomné obohacovanie sa 
v rámci KET v rôznych inovačných 
cykloch a hodnotových reťazcoch, možno 
vytvoriť sľubné výskumné výsledky 
a otvoriť dvere novým priemyselným 
technológiám, produktom, službám 
a novátorským využitiam (napr. v oblasti 
vesmíru, dopravy, životného prostredia, 
zdravia atď.). Početné interakcie KET 
a podporných technológií sa preto budú 
využívať pružným spôsobom ako dôležitý 
zdroj inovácie. Doplnia podporu pre 
výskum a inovácie v KET, ktorú môžu 
poskytovať vnútroštátne alebo regionálne 
orgány z fondov politiky súdržnosti 
v rámci inteligentných špecializovaných 
stratégií.

Hlavnou zložkou oblasti „Vedúce 
postavenie v rámci podporných 
a priemyselných technológií“ sú kľúčové 
podporné technológie (KET – Key 
Enabling Technologies), medzi ktoré patria 
mikroelektronika a nanoelektronika, 
fotonika, nanotechnológia, biotechnológia, 
moderné materiály a moderné systémy 
výroby. Tieto multidisciplinárne, znalostné 
a kapitálovo náročné technológie sa týkajú 
množstva rôznych sektorov a poskytujú 
základ na vytvorenie výraznej 
konkurenčnej výhody pre európsky 
priemysel. Pomocou integrovaného 
prístupu, ktorý podporuje spájanie, 
zbližovanie a vzájomné obohacovanie sa 
v rámci KET v rôznych inovačných 
cykloch a hodnotových reťazcoch, možno 
vytvoriť sľubné výskumné výsledky 
a otvoriť dvere novým priemyselným 
technológiám, produktom, službám 
a novátorským využitiam (napr. v oblasti 
vesmíru, dopravy, životného prostredia, 
zdravia, poľnohospodárstva atď.). Početné 
interakcie KET a podporných technológií 
sa preto budú využívať pružným spôsobom 
ako dôležitý zdroj inovácie. Doplnia 
podporu pre výskum a inovácie v KET, 
ktorú môžu poskytovať vnútroštátne alebo 
regionálne orgány z fondov politiky 
súdržnosti v rámci inteligentných 
špecializovaných stratégií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.2.3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zameranie sa na riadenie nanotechnológií 
v prospech spoločnosti.

Zameranie sa na riadenie nanotechnológií 
v prospech spoločnosti s ohľadom 
na zásadu predbežnej opatrnosti. 
Hodnotenie prijateľnosti rôznych 
osobitných aplikácií zo strany spoločnosti 
v oblasti nanotechnológií spolu 
s hodnotením rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.4.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pevná vedecká, technická a inovačná 
základňa v oblasti biotechnológie bude 
slúžiť ako podpora pre európske 
priemyselné odvetvia pri zaisťovaní 
vedúceho postavenia v rámci týchto 
podporných technológií. Toto postavenie 
sa bude ďalej upevňovať prostredníctvom 
integrácie posúdenia bezpečnosti 
a riadiacich hľadísk celkového rizika pri 
zavádzaní biotechnológií.

Pevná vedecká, technická a inovačná 
základňa v oblasti biotechnológie bude 
slúžiť ako podpora pre európske 
priemyselné odvetvia pri zaisťovaní 
vedúceho postavenia v rámci týchto 
podporných technológií. Toto postavenie 
sa bude ďalej upevňovať prostredníctvom 
integrácie posúdenia bezpečnosti 
a riadiacich hľadísk celkového rizika pri 
zavádzaní biotechnológií, a tým sa 
zabezpečí bezpečný plán realizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.4.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Biotechnológia čerpá z rozmachu 
poznatkov o živých systémoch a jej 
zámerom je vytvárať rad nových využití 
a posilňovať priemyselnú základňu Únie 
a jej inovačné kapacity. Rastúci význam 

Biotechnológia čerpá z rozmachu 
poznatkov o živých systémoch a jej 
zámerom je vytvárať rad nových využití 
a posilňovať priemyselnú základňu Únie 
a jej inovačné kapacity. Rastúci význam 
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biotechnológie dosvedčuje jej priemyselné 
využitie vrátane biochemikálií, ktorých 
trhový podiel by sa mal podľa prognóz 
zvýšiť do roku 2015 až na 12 – 20 % 
celkovej chemickej produkcie. 
Prostredníctvom biotechnológie sa takisto 
rieši dodržiavanie tzv. 12 zásad zelenej 
chémie, a to vďaka selektívnosti 
a účinnosti biosystémov. Možné 
hospodárske zaťaženie podnikov Únie 
možno znížiť tak, že sa sústredí potenciál 
biotechnologických postupov a 
bioproduktov na znižovanie emisií CO2, 
ktorý sa odhaduje na 1 až 2,5 mld. ton 
ekvivalentu CO2 ročne do roku 2030. 
V európskom biofarmaceutickom sektore 
sa už 20 % súčasných liekov a až 50 % 
nových liekov zakladá na 
biotechnológiách. Biotechnológia takisto 
otvára nový priestor na využitie 
obrovského potenciálu morských zdrojov 
pri vytváraní inovatívnych priemyselných, 
zdravotníckych a environmentálnych 
využití. Vznikajúci sektor morskej (tzv. 
modrej) biotechnológie by mal podľa 
predpovedí rásť ročne o 10 %.

biotechnológie dosvedčuje jej priemyselné 
využitie vrátane biochemikálií, ktorých 
trhový podiel by sa mal podľa prognóz 
zvýšiť do roku 2015 až na 12 – 20 % 
celkovej chemickej produkcie, ako aj 
využitie v poľnohospodárstve 
vrátane pestovania plodín, čo je 
východiskový bod hodnotového reťazca 
potravinárskej výroby a bioekonomiky ako 
celku. Prostredníctvom biotechnológie sa 
takisto rieši dodržiavanie tzv. 12 zásad 
zelenej chémie, a to vďaka selektívnosti 
a účinnosti biosystémov. Možné 
hospodárske zaťaženie podnikov Únie 
možno znížiť tak, že sa sústredí potenciál 
biotechnologických postupov 
a bioproduktov na znižovanie emisií CO2, 
ktorý sa odhaduje na 1 až 2,5 mld. ton 
ekvivalentu CO2 ročne do roku 2030. 
V európskom biofarmaceutickom sektore 
sa už 20 % súčasných liekov a až 50 % 
nových liekov zakladá na 
biotechnológiách. Biotechnológia takisto 
otvára nový priestor na využitie 
obrovského potenciálu morských zdrojov 
pri vytváraní inovatívnych priemyselných, 
zdravotníckych a environmentálnych 
využití. Vznikajúci sektor morskej (tzv. 
modrej) biotechnológie by mal podľa 
predpovedí rásť ročne o 10 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.4.3 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Priemyselné postupy založené na 
biotechnológii

(b) Výrobky a postupy založené na 
biotechnológii

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 1 – bod 1.4.3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rozvoj priemyselnej biotechnológie na 
produkciu konkurencieschopných 
priemyselných produktov a postupov 
(napr. v oblasti chémie, zdravia, baníctva, 
energetiky, výroby celulózy a papiera, 
textílií, škrobu, spracovania potravín) a jej 
environmentálneho rozmeru.

Rozvoj biotechnológie na produkciu 
konkurencieschopných produktov 
a postupov (napr. v oblasti chémie, 
stavebníctva, zdravia, baníctva, energetiky, 
výroby celulózy a papiera, textílií, škrobu, 
poľnohospodárskej výroby a spracovania 
potravín) a jej environmentálneho rozmeru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.3 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Podpora MSP intenzívne sa 
zaoberajúcich výskumom

(b) Podpora MSP intenzívne sa 
zaoberajúcich výskumom vo všetkých 
odvetviach vrátane poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 3 – bod 3.3 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) Posilňovanie inovačných kapacít MSP (c) Posilňovanie inovačných kapacít MSP 
vo všetkých odvetviach vrátane 
poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II– bod 3 – bod 3.3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podpora inovácie orientovanej na trh 
s cieľom zlepšiť rámcové podmienky pre 

Podpora inovácie orientovanej na trh 
s cieľom zlepšiť rámcové podmienky pre 
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inováciu a riešenie problému osobitných 
prekážok, ktoré bránia najmä rastu 
inovatívnych MSP.

inováciu a riešenie problému osobitných 
prekážok, ktoré bránia najmä rastu 
inovatívnych MSP vrátane nedostatočnej 
súčinnosti medzi technologickými
inováciami a právnymi predpismi Únie, 
predovšetkým v oblasti 
poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1 – bod 1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Účinná podpora zdravia opierajúca sa 
o robustnú základňu poznatkov pomáha 
predchádzať ochoreniam, zlepšuje blahobyt 
a je nákladovo účinná. Podpora zdravia 
a prevencia chorôb takisto závisia od 
pochopenia rozhodujúcich faktorov 
zdravia, od účinných nástrojov prevencie, 
ako sú napr. očkovacie látky, od účinného 
dohľadu a prípravy v oblasti zdravia 
a ochorení a od účinných skríningových 
programov.

Účinná podpora zdravia opierajúca sa 
o robustnú základňu poznatkov pomáha 
predchádzať ochoreniam, zlepšuje blahobyt 
a je nákladovo účinná. Podpora zdravia 
a prevencia chorôb takisto závisia od 
pochopenia rozhodujúcich faktorov zdravia 
vrátane vzťahu medzi ľudským zdravím 
a zdravím zvierat, od účinných nástrojov 
prevencie, ako sú napr. očkovacie látky, od 
účinného dohľadu a prípravy v oblasti 
zdravia a ochorení a od účinných 
skríningových programov, ktoré tiež 
zahŕňajú používanie antibiotík u zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III - bod 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo, morský a námorný 
výskum a biohospodárstvo

2. potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,
morský a námorný výskum 
a biohospodárstvo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitný cieľ spočíva v zabezpečení 
dostatočných zásob bezpečných vysoko 
kvalitných potravín a iných bioproduktov 
prostredníctvom vývoja produktívnych 
a zdrojovo účinných systémov prvovýroby 
so súvisiacimi ekosystémovými službami 
spolu s konkurencieschopným 
a nízkouhlíkovým dodávateľským 
reťazcom. To urýchli prechod na 
udržateľné európske biohospodárstvo.

Osobitný cieľ spočíva v zabezpečení 
dostatočných zásob bezpečných vysoko 
kvalitných potravín a iných bioproduktov 
prostredníctvom vývoja produktívnych 
a zdrojovo účinných systémov prvovýroby 
so súvisiacimi ekosystémovými službami 
spolu s konkurencieschopným 
a nízkouhlíkovým dodávateľským 
reťazcom. To urýchli prechod na 
udržateľné a konkurencieschopné
európske biohospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V nasledujúcich desaťročiach bude Európa 
postavená pred výzvu zvýšenej súťaže 
o obmedzené a vyčerpateľné prírodné 
zdroje v dôsledku zmien klímy, najmä 
v rámci systémov prvotnej produkcie 
(poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo 
a akvakultúra) a pred potrebu 
zabezpečovať udržateľné, bezpečné 
a spoľahlivé dodávky potravín pre 
obyvateľov Európy a čoraz objemnejšiu 
svetovú populáciu. Odhaduje sa, že do 
roku 2050 bude potrebný 70 % nárast 
svetových dodávok potravín, aby bolo 
možné nasýtiť 9-miliardovú svetovú 
populáciu. Poľnohospodárstvo sa podieľa 
asi 10 % na emisiách skleníkových plynov
v Únii a zatiaľ čo v Európe emisie klesajú, 
celosvetovo sa do roku 2030 predpovedá 
nárast na 20 %. Okrem toho bude Európa 
musieť zabezpečiť dostatočné dodávky 
surovín, energie a priemyselných 
produktov, pod podmienkou zníženia 
využívania zdrojov fosílneho uhlíka 

V nasledujúcich desaťročiach bude Európa 
postavená pred výzvu zvýšenej súťaže 
o obmedzené a vyčerpateľné prírodné 
zdroje (predovšetkým voda, pôda a zdroje 
fosílneho uhlíka) v dôsledku zmien klímy, 
najmä v rámci systémov prvotnej 
produkcie (poľnohospodárstvo, lesníctvo, 
rybárstvo a akvakultúra) a pred potrebu 
zabezpečovať udržateľné, bezpečné 
a spoľahlivé dodávky potravín a pitnej 
vody pre obyvateľov Európy a čoraz 
objemnejšiu svetovú populáciu. Odhaduje 
sa, že do roku 2050 bude potrebný 70 % 
nárast svetových dodávok potravín, aby 
bolo možné nasýtiť 9-miliardovú svetovú 
populáciu. Poľnohospodárstvo sa podieľa 
asi 10 % na emisiách skleníkových plynov
v Únii a zatiaľ čo v Európe emisie klesajú, 
najmä vďaka inováciám v oblasti metód 
zameraných na účinnejšiu výrobu
a zníženiu počtu hospodárskych zvierat 
v niektorých oblastiach, celosvetovo sa do 
roku 2030 predpovedá nárast na 20 %. 
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(výroba ropy a kvapalného plynu by sa 
mala podľa očakávaní znížiť do roku 2050 
o 60 %), a zároveň si zachovať svoju 
konkurencieschopnosť. Bioodpad (ktorý sa 
v Únii odhaduje na 138 miliónov ton 
ročne, z toho do 40 % ide na skládky) 
predstavuje ďalší veľký problém a náklady, 
napriek svojej vysokej potenciálnej 
pridanej hodnote. Napríklad sa odhaduje, 
že vo vyspelých krajinách sa 30 % 
všetkých vyprodukovaných potravín 
vyhadzuje. Treba vykonať výrazné zmeny,
aby sa tento objem v Únii znížil do roku 
2030 o 50 %. Okrem toho hranice štátov 
nie sú prekážkou šírenia živočíšnych 
a rastlinných škodcov a chorôb vrátane 
zoonotických chorôb a patogénov 
vznikajúcich v potravinách. Hoci sú účinné 
vnútroštátne preventívne opatrenia 
potrebné, na konečnú kontrolu a účinné 
riadenie jednotného trhu je nevyhnutná 
akcia na úrovni Únie. Výzva je zložitá, má 
vplyv na širokú škálu vzájomne 
prepojených sektorov a vyžaduje si 
pluralitné prístupy.

Okrem toho bude Európa musieť 
zabezpečiť dostatočné dodávky surovín, 
energie a priemyselných produktov, pod 
podmienkou zníženia využívania zdrojov 
fosílneho uhlíka (výroba ropy a kvapalného 
plynu by sa mala podľa očakávaní znížiť 
do roku 2050 o 60 %), a zároveň si 
zachovať svoju konkurencieschopnosť. 
Bioodpad (ktorý sa v Únii odhaduje na 138 
miliónov ton ročne, z toho do 40 % ide na 
skládky) predstavuje ďalší veľký problém 
a náklady, napriek svojej vysokej 
potenciálnej pridanej hodnote. Podľa 
údajov Eurostatu sa len v Európskej únii 
ročne vyhodí 89 miliónov ton potravín, čo 
je 180 kg na osobu. Preto je potrebné 
prijať opatrenia na zníženie tohto objemu
(minimálne o 50 % do roku 2030), 
predchádzanie plytvaniu potravinami 
a využívanie potravín, ktoré by inak boli 
vyhodené a sú potrebné aj ďalšie 
iniciatívy na pozitívne využitie 
poľnohospodárskeho odpadu. Tiež by sa 
mali rozvíjať oblasti výskumu zamerané 
na analýzu a vyčíslenie množstva 
plytvaných potravín prostredníctvom 
vhodných metodík. Okrem toho hranice 
štátov nie sú prekážkou šírenia živočíšnych 
a rastlinných škodcov a chorôb vrátane 
zoonotických chorôb a patogénov 
vznikajúcich v potravinách. Hoci sú účinné 
vnútroštátne preventívne opatrenia 
potrebné, na konečnú kontrolu a účinné 
riadenie jednotného trhu je nevyhnutná 
akcia na úrovni Únie. Výzva je zložitá, má 
vplyv na širokú škálu vzájomne 
prepojených sektorov a vyžaduje si ďalšiu 
súčinnosť medzi sektormi a pluralitné 
prístupy.

Odôvodnenie

Plytvanie potravinami má závažný vplyv z environmentálneho, socioekonomického, etického 
hľadiska, ako aj z hľadiska výživy. Dochádza k nemu na každej úrovni potravinového reťazca 
vo vyspelých aj v rozvojových krajinách. Preto je nevyhnutné obmedziť množstvo odpadu, 
a to prostredníctvom informačných kampaní a rozvoja nových technológií, ako sú napríklad 
spôsoby balenia alebo uchovávania potravín.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Potenciál biologických zdrojov 
a ekosystémov by bolo možné využívať 
oveľa udržateľnejšie, účinnejšie 
a integrovanejšie. Mohol by sa napríklad 
lepšie využívať potenciál biomasy z lesov 
a odpadových tokov 
z poľnohospodárskeho, vodného, 
priemyselného a takisto mestského pôvodu.

Potenciál biologických zdrojov 
a ekosystémov by bolo možné využívať 
oveľa udržateľnejšie, účinnejšie 
a integrovanejšie. Mohol by sa napríklad 
lepšie využívať potenciál biomasy z lesov, 
poľnohospodárstva a odpadových tokov 
z poľnohospodárskeho, vodného, 
priemyselného a takisto mestského pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť III – oddiel 2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Plne funkčné európske biohospodárstvo, 
ktorého súčasťou je udržateľná produkcia 
obnoviteľných zdrojov zo zemského 
a vodného prostredia a ich premena na 
potraviny, bioprodukty a bioenergiu, ako aj 
súvisiace verejné záujmy, bude pre Európu 
veľkou pridanou hodnotou. Ak sa bude 
riadiť udržateľným spôsobom, môže znížiť 
environmentálnu stopu prvotnej produkcie 
a zásobovací reťazec ako celok. Môže 
zvýšiť ich konkurencieschopnosť 
a poskytnúť pracovné a podnikateľské 
príležitostí na rozvoj vidieka a pobrežia. 
Výzvy v oblasti potravinovej bezpečnosti,
udržateľného poľnohospodárstva 
a celkového biohospodárstva majú 
európsku a celosvetovú povahu. Sú 
potrebné opatrenia na úrovni Únie s cieľom 
zostaviť skupiny na dosiahnutie potrebnej 
šírky a kritického množstva a s cieľom 
doplniť úsilie vyvinuté jednotlivými 
členskými štátmi alebo skupinami 

Plne funkčné európske biohospodárstvo, 
ktorého súčasťou je udržateľná produkcia 
obnoviteľných zdrojov zo zemského 
a vodného prostredia a ich premena na 
potraviny a krmivo, bioprodukty 
a bioenergiu, ako aj súvisiace verejné 
záujmy, bude pre Európu veľkou pridanou 
hodnotou. Ak sa bude riadiť udržateľným 
spôsobom, môže znížiť environmentálnu 
stopu prvotnej produkcie a zásobovací 
reťazec ako celok. Môže zvýšiť ich 
konkurencieschopnosť a poskytnúť 
pracovné a podnikateľské príležitostí na 
rozvoj vidieka a pobrežia. Výzvy v oblasti 
potravinovej bezpečnosti, udržateľného 
poľnohospodárstva a celkového 
biohospodárstva majú európsku 
a celosvetovú povahu. Sú potrebné 
opatrenia na úrovni Únie s cieľom zostaviť 
skupiny na dosiahnutie potrebnej šírky 
a kritického množstva a s cieľom doplniť 
úsilie vyvinuté jednotlivými členskými 
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členských štátov. Prístup viacerých aktérov 
zabezpečí potrebné interakcie prinášajúce 
vzájomné obohacovanie sa medzi 
výskumníkmi, podnikmi, 
farmármi/producentmi, poradcami 
a koncovými používateľmi. Zásah na 
úrovni Únie je nevyhnutný aj na 
zabezpečenie jednotnosti pri riešení tejto 
výzvy v rámci sektorov, a takisto je 
potrebné vytvoriť silné prepojenia medzi 
príslušnými politikami Únie. Vďaka 
koordinácii výskumu a inovácie na úrovni 
Únie bude možné podnietiť a zrýchliť 
potrebné zmeny v celej Únii.

štátmi alebo skupinami členských štátov. 
Prístup viacerých aktérov zabezpečí 
potrebné interakcie prinášajúce vzájomné 
obohacovanie sa medzi výskumníkmi, 
podnikmi, farmármi/producentmi, 
poradcami a koncovými používateľmi. 
Malo by byť vyvinuté mimoriadne úsilie 
s cieľom zabezpečiť, aby sa 
poľnohospodári a organizácie, ktoré ich 
zastupujú, podieľali na činnostiach 
v oblasti výmeny znalostí a na stanovovaní 
výskumných priorít. Výskumní pracovníci 
by sa mali byť podnecovaní, aby sa 
podieľali na činnostiach v oblasti výmeny 
poznatkov aj vtedy, ak sa týkajú už 
existujúceho výskumu. Zásah na úrovni 
Únie je nevyhnutný aj na zabezpečenie 
jednotnosti pri riešení tejto výzvy v rámci 
sektorov, a takisto je potrebné vytvoriť 
silné prepojenia medzi príslušnými 
politikami Únie. Vďaka koordinácii 
výskumu a inovácie na úrovni Únie bude 
možné podnietiť a zrýchliť potrebné zmeny 
v celej Únii.

Odôvodnenie

Činnosti v oblasti výmeny znalostí musia byť konkrétne prispôsobené potrebám 
poľnohospodárov alebo organizácií, ktoré ich zastupujú, pretože tieto subjekty sú v menej 
priaznivom postavení ako podniky, pokiaľ ide o účasť na takýchto činnostiach. Je potrebné 
počúvať názory poľnohospodárov týkajúce sa ich výskumných priorít. Vedeckí pracovníci sú 
podnecovaní predovšetkým k tomu, aby uskutočňovali nový výskum, nie však k tomu, aby 
vysvetľovali svoj výskum a diskutovali o ňom s laikmi, ktorí by ho chceli uplatniť v praxi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Udržateľné poľnohospodárstvo a 
lesníctvo

(a) Udržateľné a konkurencischopné
poľnohospodárstvo a lesníctvo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť III - bod 2 – bod 2.3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je dodávať dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a zároveň 
zachovávať prírodné zdroje a posilňovať 
ekosystémové služby vrátane vyrovnávania 
sa s podmienkami súvisiacimi so zmenami 
klímy a jej zmierňovania. Činnosti sú 
zamerané na udržateľnejšie 
a produktívnejšie poľnohospodárske 
a lesnícke systémy, ktoré sú zdrojovo 
účinnejšie (ako aj nízkouhlíkové) 
a odolnejšie, a zároveň na rozvoj služieb, 
koncepcií a politík na zveľadenie 
vidieckeho živobytia.

Cieľom je dodávať dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a zároveň 
zachovávať prírodné zdroje a posilňovať 
ekosystémové služby vrátane vyrovnávania 
sa s podmienkami súvisiacimi so zmenami 
klímy a jej zmierňovania. Činnosti sú 
zamerané na udržateľnejšie 
a produktívnejšie poľnohospodárske 
a lesnícke systémy, ktoré sú zdrojovo 
účinnejšie (ako aj účinnejšie z hľadiska
výživy a energetickej účinnosti 
a nízkouhlíkových cieľov) a odolnejšie, 
pričom sa zlepší kvalita a zvýši sa hodnota 
poľnohospodárskych produktov a zároveň 
na rozvoj služieb, koncepcií a politík na 
zveľadenie vidieckeho živobytia 
a vidieckych inovačných MSP. Kapacita 
rozvoja znalostí a prenos inovácií v oblasti 
poľnohospodárstva sa zameria na to, aby 
sa v Európe otočil neustály pokles 
potenciálu rastu výnosov, a vytvoril sa 
pozitívny kruh s cieľom trvalo 
a udržateľným spôsobom zintenzívniť 
poľnohospodársku výrobu Únie. 
V záujme zníženia uhlíkovej stopy 
poľnohospodárstva by sa mala zdôrazniť 
dôležitosť krátkych dodávateľských 
reťazcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III - bod 2 – bod 2.3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je vyjsť v ústrety požiadavkám 
občanov na bezpečné, zdravé a cenovo 
dostupné potraviny, vytvoriť udržateľnejšie 
spracovanie a distribúciu potravín a krmív 
a zvýšiť konkurencieschopnosť 

Cieľom je vyjsť v ústrety požiadavkám 
občanov na bezpečné, zdravé a cenovo 
dostupné potraviny, vytvoriť udržateľnejšie 
spracovanie a distribúciu potravín a krmív, 
ako aj spotrebu potravín a zvýšiť
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potravinového sektora. Činnosti sú 
zamerané na zdravé a bezpečné potraviny
pre všetkých, rozhodnutia spotrebiteľov na 
základe informácií a konkurencieschopné 
metódy spracovania potravín, v rámci 
ktorých sa využíva menej zdrojov 
a produkuje sa menej vedľajších 
produktov, odpadu a skleníkových plynov.

konkurencieschopnosť potravinového 
sektora. Činnosti sú zamerané na široké 
rozpätie zdravých, originálnych
a bezpečných potravín vysokej kvality pre 
všetkých, rozhodnutia spotrebiteľov na 
základe informácií a konkurencieschopné 
metódy spracovania potravín, v rámci 
ktorých sa využíva menej zdrojov 
a prídavných látok a produkuje sa menej 
vedľajších produktov, odpadu 
a skleníkových plynov. Spotrebitelia 
musia robiť vedomé rozhodnutia a musia 
byť informovaní nielen o bezpečných 
potravinách, ale aj o dôsledkoch, ktoré 
majú ich rozhodnutia a plytvanie 
potravinami z environmentálneho 
a sociálno-ekonomického hľadiska, ako 
aj z hľadiska výživy. Tieto inovácie by sa 
mali zameriavať aj na znižovanie 
plytvania potravinami vo výrobe, 
v distribučných reťazcoch 
a u spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III - bod 2 – bod 2.3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je podpora nízkouhlíkových, 
zdrojovo účinných, udržateľných 
a konkurencieschopných európskych 
bioodvetví. Činnosti sú zamerané na 
podporu biohospodárstva prostredníctvom 
pretvorenia priemyselných postupov 
a produktov na také, ktoré sa zakladajú na 
biozdrojoch a sú energeticky účinné, 
rozvoj integrovaných biorafinérií, ktoré 
využívajú biomasu z prvotnej produkcie, 
bioodpad a vedľajšie produkty 
z bioodvetví, a otváranie nových trhov
prostredníctvom podpory normalizácie, 
regulačné a demonštračné činnosti/činnosti
testovania v teréne a ďalšie činnosti, 
pričom sa zohľadňuje vplyv 

Cieľom je podpora nízkouhlíkových, 
zdrojovo účinných (vrátane efektívneho 
využívania živín, energie, uhlíka, vody 
a pôdy), udržateľných 
a konkurencieschopných európskych 
bioodvetví, pričom sa pozitívne a v plnej 
miere využíva bioodpad. Je veľmi dôležité 
vytvoriť úzke spojenie medzi mestskými 
a vidieckymi oblasťami. Činnosti sú 
zamerané na podporu biohospodárstva 
prostredníctvom pretvorenia 
priemyselných postupov a produktov na 
také, ktoré sa zakladajú na biozdrojoch a sú 
energeticky účinné, rozvoj integrovaných 
biorafinérií, ktoré využívajú biomasu 
z druhej a tretej generácie, ktoré vyrábajú 
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biohospodárstva na využívanie pôdy 
a zmeny využívania pôdy.

a využívajú biomasu a iný odpad 
z prvotnej produkcie v poľnohospodárstve 
a lesníctve, bioodpad a vedľajšie produkty 
z bioodvetví, a prostredníctvom efektívnej 
premeny bioodpadu v mestských 
oblastiach na poľnohospodárske vstupy. 
Týmto sa podporia nové trhy a vytvoria sa 
potenciálne nové zdroje príjmu pre 
prvovýrobcov prostredníctvom podpory 
normalizácie, systémov certifikácie,
regulačných a demonštračných
činností/činností testovania v teréne 
a ďalších činností, pričom sa zohľadňuje 
vplyv biohospodárstva na využívanie pôdy 
a zmeny využívania pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5 – bod 5.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Riešenie dostupnosti surovín vyžaduje 
koordinované úsilie v oblasti výskumu 
a inovácií naprieč mnohými disciplínami 
a sektormi s cieľom pomôcť poskytnúť 
bezpečné, ekonomicky uskutočniteľné, 
environmentálne spoľahlivé a spoločensky 
prijateľné riešenia v celom hodnotovom 
reťazci (vyhľadávanie, ťažba, spracovanie, 
opätovné použitie, recyklácia 
a nahrádzanie). Inovácia v týchto 
oblastiach poskytne príležitosti pre rast 
a tvorbu pracovných miest, ako aj 
inovatívne možnosti týkajúce sa vedy, 
technológií, hospodárstva, politiky 
a riadenia. Z tohto dôvodu sa pripravuje
európske partnerstvo pre inovácie v oblasti 
surovín.

Riešenie dostupnosti surovín vyžaduje 
koordinované úsilie v oblasti výskumu 
a inovácií naprieč mnohými disciplínami 
a sektormi s cieľom pomôcť poskytnúť 
bezpečné, ekonomicky uskutočniteľné, 
environmentálne spoľahlivé a spoločensky 
prijateľné riešenia v celom hodnotovom 
reťazci (vyhľadávanie, ťažba, spracovanie, 
opätovné použitie, recyklácia 
a nahrádzanie). Najmä využívanie vodných 
zdrojov pre poľnohospodárstvo by malo 
byť predmetom mimoriadneho 
inovačného úsilia vzhľadom na rastúcu 
potrebu vody v tomto odvetví 
a predlžovanie obdobia intenzívneho 
sucha, ktoré zasahuje stále rozsiahlejšie 
plochy na celom svete, ako je napríklad 
stredomorská oblasť Európy. Inovácia 
v týchto oblastiach poskytne príležitosti pre 
rast a tvorbu pracovných miest, ako aj
inovatívne možnosti týkajúce sa vedy, 
technológií, hospodárstva, politiky 
a riadenia. Z tohto dôvodu sa pripravuje
európske partnerstvo pre inovácie v oblasti 
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surovín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 3 – bod 3.3 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo, morský a námorný 
výskum a biohospodárstvo

(b) potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, 
morský a námorný výskum 
a biohospodárstvo;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 3 – bod 3.3 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť 
z hľadiska zdrojov a suroviny

(e) Opatrenia v oblasti klímy, efektívne 
využívanie a zachovanie zdrojov, 
udržateľné využívanie surovín
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