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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Karin Kadenbach

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – 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 efektívna. Podpora zdravia 
a prevencia chorôb takisto závisia od 
pochopenia determinantov 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
a prístupu k včasnej, vysokokvalitnej, 
primeranej a špecializovanej liečbe.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – 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 fyzický 
a psychický blahobyt a je nákladovo 
efektívna. Podpora zdravia a prevencia 
chorôb takisto závisia od pochopenia 
determinantov zdravia a prepojení medzi 
fyzickým a psychickým zdravím, od 
účinných nástrojov prevencie, ako sú napr. 
očkovacie látky, od účinného dohľadu a 
prípravy v oblasti zdravia a ochorení a od 
účinných skríningových programov
a včasnej diagnózy.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – 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 efektívna. Podpora zdravia 
a prevencia chorôb takisto závisia od 
pochopenia determinantov zdravia vrátane 
obezity, ktorá je jednou z najzávažnejších 
príčin mnohých chronických chorôb, od 
účinných nástrojov prevencie, ako sú napr. 
očkovacie látky, od účinného dohľadu a 
prípravy v oblasti zdravia a ochorení a od 
účinných skríningových programov.

Or. da

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – 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 efektívna. Podpora zdravia 
a prevencia chorôb takisto závisia od 
pochopenia verejného zdravotníctva a jeho 
výsledkov výskumu, od determinantov
zdravia, od účinných nástrojov prevencie, 
ako sú napr. očkovacie látky, od účinného 
dohľadu a prípravy v oblasti zdravia 
a ochorení a od účinných skríningových 
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programov.

Or. en

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 274
Philippe Juvin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

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 a informovanie 
o rizikových faktoroch pomáhajú
predchádzať ochoreniam, zlepšujú
blahobyt a sú nákladovo efektívne. 
Podpora zdravia a prevencia chorôb takisto 
závisia od pochopenia determinantov
zdravia, európskych údajov na základe 
spoločných ukazovateľov, od účinných 
nástrojov prevencie, ako sú napr. 
očkovacie látky, od účinného dohľadu 
a prípravy v oblasti zdravia a ochorení a od 
účinných skríningových programov.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Petru Constantin Luhan

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úspešné snahy v oblasti prevencie, 
riadenia, liečby a liečenia ochorení, 
zdravotného postihnutia a obmedzenej 
funkčnosti sprevádza zásadné pochopenie 
ich rozhodujúcich faktorov a príčin, 
procesov a vplyvov, ako aj faktorov 
podporujúcich dobré zdravie a blahobyt. 
Dôležitá je aj účinná vzájomná výmena 
údajov a prepojenie týchto údajov 

Úspešné snahy v oblasti prevencie, 
riadenia, liečby a liečenia ochorení, porúch
a obmedzenej funkčnosti sprevádza 
zásadné pochopenie ich rozhodujúcich 
faktorov a príčin, procesov a vplyvov, ako 
aj faktorov podporujúcich dobré zdravie 
a blahobyt. Dôležitá je aj účinná vzájomná 
výmena údajov a prepojenie týchto údajov 
s veľkými skupinovými štúdiami, a takisto 
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s veľkými skupinovými štúdiami, a takisto 
aj premena zistení výskumu v klinickej 
oblasti, najmä pomocou vykonávania 
klinických testov.

aj premena zistení výskumu v klinickej 
oblasti, najmä pomocou vykonávania 
klinických testov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Alda Sousa

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úspešné snahy v oblasti prevencie, 
riadenia, liečby a liečenia ochorení, 
zdravotného postihnutia a obmedzenej 
funkčnosti sprevádza zásadné pochopenie 
ich rozhodujúcich faktorov a príčin, 
procesov a vplyvov, ako aj faktorov 
podporujúcich dobré zdravie a blahobyt. 
Dôležitá je aj účinná vzájomná výmena 
údajov a prepojenie týchto údajov 
s veľkými skupinovými štúdiami, a takisto 
aj premena zistení výskumu v klinickej 
oblasti, najmä pomocou vykonávania 
klinických testov.

Úspešné snahy v oblasti prevencie, 
riadenia, liečby a liečenia ochorení, 
zdravotného postihnutia a obmedzenej 
funkčnosti sprevádza zásadné pochopenie 
ich rozhodujúcich faktorov a príčin, 
procesov a vplyvov, ako aj faktorov 
podporujúcich dobré zdravie a blahobyt. 
Využívanie výsledkov biomedicínskeho 
výskumu na rozvoj medicíny pre rôzne 
ochorenia a diagnostika, liečba 
a zdravotná starostlivosť dostupná pre 
všetkých obyvateľov sú silné nástroje na 
zvýšenie pokrytia a účinnosti zdravotnej 
starostlivosti a kvality života pacientov. 
Dôležitá je aj účinná vzájomná výmena 
údajov a prepojenie týchto údajov 
s veľkými skupinovými štúdiami, a takisto 
aj premena zistení výskumu v klinickej 
oblasti, najmä pomocou vykonávania 
klinických testov.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Karin Kadenbach

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úspešné snahy v oblasti prevencie, 
riadenia, liečby a liečenia ochorení, 
zdravotného postihnutia a obmedzenej 
funkčnosti sprevádza zásadné pochopenie 
ich rozhodujúcich faktorov a príčin, 
procesov a vplyvov, ako aj faktorov 
podporujúcich dobré zdravie a blahobyt. 
Dôležitá je aj účinná vzájomná výmena 
údajov a prepojenie týchto údajov 
s veľkými skupinovými štúdiami, a takisto 
aj premena zistení výskumu v klinickej 
oblasti, najmä pomocou vykonávania 
klinických testov.

Úspešné snahy v oblasti prevencie, 
riadenia, liečby a liečenia ochorení, 
zdravotného postihnutia a obmedzenej 
funkčnosti sprevádza zásadné pochopenie 
ich rozhodujúcich faktorov a príčin, 
procesov a vplyvov, ako aj faktorov 
podporujúcich dobré zdravie a blahobyt. 
Dôležitá je aj účinná vzájomná výmena 
údajov a prepojenie týchto údajov 
s veľkými skupinovými štúdiami, a takisto 
aj premena zistení výskumu v klinickej 
oblasti, najmä pomocou vykonávania 
klinických testov (napr. vykonávaných 
v multidisciplinárnych expertných 
centrách zameraných na konkrétne 
ochorenia).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úspešné snahy v oblasti prevencie, 
riadenia, liečby a liečenia ochorení, 
zdravotného postihnutia a obmedzenej 
funkčnosti sprevádza zásadné pochopenie 
ich rozhodujúcich faktorov a príčin, 
procesov a vplyvov, ako aj faktorov 
podporujúcich dobré zdravie a blahobyt. 
Dôležitá je aj účinná vzájomná výmena 
údajov a prepojenie týchto údajov 
s veľkými skupinovými štúdiami, a takisto 
aj premena zistení výskumu v klinickej 
oblasti, najmä pomocou vykonávania 
klinických testov.

Úspešné snahy v oblasti prevencie, 
riadenia, liečby a liečenia ochorení, 
zdravotného postihnutia a obmedzenej 
funkčnosti sprevádza zásadné pochopenie 
ich rozhodujúcich faktorov a príčin, 
procesov a vplyvov, ako aj faktorov 
podporujúcich dobré zdravie a blahobyt. 
Dôležitá je aj účinná vzájomná výmena 
údajov, štandardizované spracovanie 
údajov a prepojenie týchto údajov 
s veľkými skupinovými štúdiami, a takisto 
aj premena zistení výskumu v klinickej 
oblasti, najmä pomocou vykonávania 
klinických testov.

Or. da
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Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 279
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Úspešné snahy v oblasti prevencie, 
riadenia, liečby a liečenia ochorení, 
zdravotného postihnutia a obmedzenej 
funkčnosti sprevádza zásadné pochopenie 
ich rozhodujúcich faktorov a príčin, 
procesov a vplyvov, ako aj faktorov 
podporujúcich dobré zdravie a blahobyt. 
Dôležitá je aj účinná vzájomná výmena 
údajov a prepojenie týchto údajov 
s veľkými skupinovými štúdiami, a takisto 
aj premena zistení výskumu v klinickej 
oblasti, najmä pomocou vykonávania 
klinických testov.

Úspešné snahy v oblasti prevencie, 
riadenia, liečby a liečenia ochorení, 
zdravotného postihnutia a obmedzenej 
funkčnosti sprevádza zásadné pochopenie 
ich rozhodujúcich faktorov a príčin, 
procesov a vplyvov, ako aj faktorov 
podporujúcich dobré zdravie a blahobyt. 
Dôležitá je aj účinná vzájomná výmena 
údajov a prepojenie týchto údajov 
s veľkými, najmä európskymi 
skupinovými štúdiami (založenými na 
príklade skupiny Framingham pre 
srdcovocievne ochorenia), a takisto aj 
premena zistení výskumu v klinickej 
oblasti, najmä pomocou vykonávania 
multicentrických klinických testov.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Musí sa rozvíjať medicína prispôsobená 
pacientovi s cieľom vytvárať nové 
preventívne a liečebné stratégie, ktoré sa 
dajú prispôsobiť podľa požiadaviek
pacienta, aby sa zvyšovala prevencia 
a včasné zistenie ochorení. Musia sa 
identifikovať faktory, ktoré majú vplyv na 
prijímanie rozhodnutí o liečbe, a v rámci 
výskumu sa musia ďalej objasňovať 
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a rozvíjať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 
nároky pre sektory zdravotnej 
starostlivosti. Na zachovanie účinnej 
zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové 
skupiny sú potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby či osoby so zdravotným postihnutím 
budú môcť zostať aktívne a nezávislé. 
Tieto kroky prispejú k zvýšeniu 
a predĺženiu trvania ich telesného, 
spoločenského a duševného blaha.

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 
nároky pre sektory zdravotnej 
starostlivosti. Na zachovanie účinnej 
zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové 
skupiny sú potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby, osoby s chronickými ochoreniami,
či osoby so zdravotným postihnutím budú 
môcť zostať aktívne a nezávislé. Tieto 
kroky prispejú k zvýšeniu a predĺženiu 
trvania ich telesného, spoločenského 
a duševného blaha.

Or. en

Odôvodnenie

Chronické ochorenia sú najväčším problémom pri dosahovaní cieľa EÚ predĺžiť do roku 
2020 roky zdravého života občanov Európy o dva roky. Malo by sa osobitne odkázať na 
zabezpečenie, že všetky osoby s chronickými ochoreniami budú môcť využívať zlepšený 
rozhodovací proces o ustanoveniach týkajúcich sa prevencie a liečby, šírenia najlepších 
postupov a zavádzania technických a sociálnych inovácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Petru Constantin Luhan

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 
nároky pre sektory zdravotnej 
starostlivosti. Na zachovanie účinnej 
zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové 
skupiny sú potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby či osoby so zdravotným postihnutím
budú môcť zostať aktívne a nezávislé. 
Tieto kroky prispejú k zvýšeniu 
a predĺženiu trvania ich telesného, 
spoločenského a duševného blaha.

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a poruchami v kontexte starnúceho 
obyvateľstva vytvára ďalšie nároky pre 
sektory zdravotnej starostlivosti. Na 
zachovanie účinnej zdravotnej 
starostlivosti pre všetky vekové skupiny sú 
potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby či osoby, ktoré sa stanú 
postihnutými počas svojho života, budú 
môcť zostať aktívne a nezávislé. Tieto 
kroky prispejú k zvýšeniu a predĺženiu 
trvania ich telesného, spoločenského 
a duševného blaha.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Karin Kadenbach

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 
nároky pre sektory zdravotnej 
starostlivosti. Na zachovanie účinnej 
zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové 

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 
nároky pre sektory zdravotnej 
starostlivosti. Na zachovanie účinnej 
zdravotnej starostlivosti pre všetkých 
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skupiny sú potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby či osoby so zdravotným postihnutím 
budú môcť zostať aktívne a nezávislé. 
Tieto kroky prispejú k zvýšeniu 
a predĺženiu trvania ich telesného, 
spoločenského a duševného blaha.

jednotlivcov bez ohľadu na ich vek, 
pohlavie či hospodárske prostriedky sú 
potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
(poskytovanej v prípade potreby 
v odborných centrách) a rozsiahleho 
využívania technických, organizačných 
a sociálnych inovácií, vďaka ktorým najmä 
staršie osoby či osoby so zdravotným 
postihnutím a pacienti budú môcť zostať 
aktívni a nezávislí. Tieto kroky prispejú 
k zvýšeniu a predĺženiu trvania ich 
telesného, spoločenského a duševného 
blaha a kvality života.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 
nároky pre sektory zdravotnej 
starostlivosti. Na zachovanie účinnej 
zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové 
skupiny sú potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby či osoby so zdravotným postihnutím 
budú môcť zostať aktívne a nezávislé. 

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 
nároky pre sektory zdravotnej 
starostlivosti. Na zachovanie účinnej 
zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové 
skupiny sú potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby, osoby s chronickými ochoreniami,
či osoby so zdravotným postihnutím budú 



PE492.613v01-00 12/88 AM\906357SK.doc

SK

Tieto kroky prispejú k zvýšeniu 
a predĺženiu trvania ich telesného, 
spoločenského a duševného blaha.

môcť zostať aktívne a nezávislé. Tieto 
kroky prispejú k zvýšeniu a predĺženiu 
trvania ich telesného, spoločenského 
a duševného blaha.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Christa Klaß

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 
nároky pre sektory zdravotnej 
starostlivosti. Na zachovanie účinnej 
zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové 
skupiny sú potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby či osoby so zdravotným postihnutím 
budú môcť zostať aktívne a nezávislé. 
Tieto kroky prispejú k zvýšeniu 
a predĺženiu trvania ich telesného, 
spoločenského a duševného blaha.

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 
nároky pre sektory zdravotnej 
starostlivosti. Na zachovanie účinnej 
zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové 
skupiny sú potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby, osoby s chronickými ochoreniami,
či osoby so zdravotným postihnutím budú 
môcť zostať aktívne a nezávislé. Tieto 
kroky prispejú k zvýšeniu a predĺženiu 
trvania ich telesného, spoločenského 
a duševného blaha.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 
nároky pre sektory zdravotnej 
starostlivosti. Na zachovanie účinnej 
zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové 
skupiny sú potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby či osoby so zdravotným postihnutím 
budú môcť zostať aktívne a nezávislé. 
Tieto kroky prispejú k zvýšeniu 
a predĺženiu trvania ich telesného, 
spoločenského a duševného blaha.

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 
nároky pre sektory zdravotnej 
starostlivosti. Na zachovanie účinnej 
zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové 
skupiny sú potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti, na 
posilnenie občanov a pacientov 
prostredníctvom zdravotnej gramotnosti
a na podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby či osoby so zdravotným postihnutím 
budú môcť zostať aktívne a nezávislé. 
Tieto kroky prispejú k zvýšeniu 
a predĺženiu trvania ich telesného, 
spoločenského a duševného blaha.

Or. en

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 287
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 
nároky pre sektory zdravotnej 
starostlivosti. Na zachovanie účinnej 
zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové 
skupiny sú potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 
nároky pre sektory zdravotnej 
starostlivosti. Na zachovanie účinnej 
zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové 
skupiny sú potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie, liečby a diagnózy, 
na určenie a podporu šírenia osvedčených 
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v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby či osoby so zdravotným postihnutím 
budú môcť zostať aktívne a nezávislé. 
Tieto kroky prispejú k zvýšeniu 
a predĺženiu trvania ich telesného, 
spoločenského a duševného blaha.

postupov v sektoroch zdravotnej 
starostlivosti a na podporu integrovanej 
starostlivosti a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby či osoby so zdravotným postihnutím 
budú môcť zostať aktívne a nezávislé. 
Tieto kroky prispejú k zvýšeniu 
a predĺženiu trvania ich telesného, 
spoločenského a duševného blaha.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všetky tieto činnosti sa vykonávajú tak, 
aby sa poskytovala podpora v rámci celého 
výskumného a inovačného cyklu, 
posilňovala sa konkurencieschopnosť 
odvetví so sídlom v Európe a aby sa 
vytvárali nové trhové príležitosti.

Všetky tieto činnosti sa vykonávajú tak, 
aby sa poskytovala podpora v rámci celého 
výskumného a inovačného cyklu, 
posilňovala sa konkurencieschopnosť 
odvetví so sídlom v Európe a aby sa 
vytvárali nové trhové príležitosti. Bude sa 
klásť dôraz na zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán v oblasti zdravia –
vrátane pacientov a pacientskych 
organizácií – s cieľom vytvoriť program 
v oblasti výskumu a inovácií, do ktorého 
sa občania aktívne zapájajú a ktorý 
odráža ich potreby a očakávania.

Or. en

Odôvodnenie

Výskum v oblasti zdravia financovaný EÚ by mal odrážať potreby a očakávania občanov, 
ktorým má pomôcť – a to samotným pacientom. Pacientske organizácie sú vďaka svojej 
odbornosti, svojmu prehľadu a myšlienkam ideálnym miestom pri vytváraní programu 
v oblasti výskumu, budovaní zmysluplných vzťahov so všetkými hlavnými zainteresovanými 
stranami a vyjadrovaní jednotného hlasu pacientov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Christa Klaß

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všetky tieto činnosti sa vykonávajú tak, 
aby sa poskytovala podpora v rámci celého 
výskumného a inovačného cyklu, 
posilňovala sa konkurencieschopnosť 
odvetví so sídlom v Európe a aby sa 
vytvárali nové trhové príležitosti.

Všetky tieto činnosti sa vykonávajú tak, 
aby sa poskytovala podpora v rámci celého 
výskumného a inovačného cyklu, 
posilňovala sa konkurencieschopnosť 
odvetví so sídlom v Európe a aby sa 
vytvárali nové trhové príležitosti. Na tento 
účel je široká výskumná základňa 
mimoriadne dôležitá pre vysokú úroveň 
konkurencieschopnosti a budúcich
inovácií v Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 290
Philippe Juvin

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Všetky tieto činnosti sa vykonávajú tak, 
aby sa poskytovala podpora v rámci celého 
výskumného a inovačného cyklu, 
posilňovala sa konkurencieschopnosť 
odvetví so sídlom v Európe a aby sa 
vytvárali nové trhové príležitosti.

Všetky tieto činnosti sa vykonávajú tak, 
aby sa poskytovala podpora v rámci celého 
výskumného a inovačného cyklu, 
posilňoval sa rozvoj nových trhových 
príležitostí a konkurencieschopnosť 
odvetví so sídlom v Európe a aby sa 
podporovali MSP.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia 
a predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb; 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti tvorbou politiky založenej na 
faktoch a rozširovaním osvedčených 
postupov a inovačných technológií 
a prístupov.

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ľudské 
ochorenia a toxicitu a zlepšiť diagnostiku
a pochopenie biomarkerov a spôsobov
použitia; vytvárať nákladovo účinné 
skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia 
a predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť;  zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy, ktoré sú 
potrebné na pochopenie ľudského zdravia 
a ochorení, na podporu tvorby politík 
a regulačných potrieb a optimalizovať 
efektívnosť a účinnosť systémov 
zdravotnej starostlivosti a znížiť nerovnosti 
tvorbou politiky založenej na faktoch 
a rozširovaním osvedčených postupov 
a inovačných technológií a prístupov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Petru Constantin Luhan

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
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súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia 
a predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb; 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti tvorbou politiky založenej na 
faktoch a rozširovaním osvedčených 
postupov a inovačných technológií 
a prístupov.

súvisiacich so životným prostredím, 
sociálnou oblasťou a klímou), zlepšiť 
podporu zdravia a prevenciu ochorení; 
pochopiť ochorenia a zlepšiť diagnostiku; 
vytvárať nákladovo účinné skríningové 
programy a zlepšiť posudzovanie 
náchylnosti na ochorenie; zlepšiť dohľad 
a pripravenosť; vytvárať lepšie preventívne 
vakcíny; používať medicínu in silico na 
zlepšenie riadenia a predvídania ochorení; 
liečiť ochorenia; prenášať poznatky do 
klinickej praxe a stupňovateľných 
inovačných akcií; lepšie využívať údaje 
o zdraví; pochopiť nerovnosti týkajúce sa 
typu, vhodnosti a kvality zdravotnej 
starostlivosti a liečby dostupnej osobám so 
zdravotným postihnutím vrátane 
dôsledkov pre osoby so zdravotným 
postihnutím (napr. strata nezávislosti);
aktívne starnutie, nezávislý život a život 
s pomocou pre staršie osoby a osoby so 
zdravotným postihnutím, najmä pre tie 
osoby, ktoré potrebujú vysokú úroveň 
podpory; vybaviť jednotlivcov 
schopnosťami na samoriadenie zdravia; 
podporovať integrovanú starostlivosť; 
zlepšovať vedecké nástroje a metódy na 
podporu tvorby politík a regulačných 
potrieb; a optimalizovať efektívnosť 
a účinnosť systémov zdravotnej 
starostlivosti a znížiť nerovnosti tvorbou 
politiky založenej na faktoch 
a rozširovaním osvedčených postupov 
a inovačných technológií a prístupov
vrátane štúdií o európskych systémoch 
sociálneho zabezpečenia a ich účinnosti 
pri uspokojovaní rozličných potrieb osôb 
so zdravotným postihnutím vrátane ich 
účasti v zamestnaní a udržania si 
zamestnania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Alda Sousa
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia a 
predvídania ochorení; liečiť ochorenia;
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb; 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti tvorbou politiky založenej na 
faktoch a rozširovaním osvedčených 
postupov a inovačných technológií 
a prístupov.

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím, 
klímou, chudobou a pohlavím), zlepšiť 
podporu zdravia a prevenciu ochorení; 
pochopiť ochorenia a zlepšiť diagnostiku; 
vytvárať nákladovo účinné skríningové 
programy a zlepšiť posudzovanie 
náchylnosti na ochorenie; zlepšiť dohľad 
a pripravenosť; vytvárať lepšie preventívne 
vakcíny; používať medicínu in silico na 
zlepšenie riadenia a predvídania ochorení; 
zlepšiť liečbu ochorení na základe 
dostupnosti diagnostiky, liečby 
a zdravotnej starostlivosti pre všetkých; 
rýchlejšie a účinnejšie prenášať poznatky 
do klinickej praxe a stupňovateľných 
inovačných akcií; lepšie využívať údaje 
o zdraví; zdravé starnutie, nezávislý život 
a život s pomocou; zlepšiť podmienky 
dostupnosti paliatívnej starostlivosti, 
reprodukčného zdravia a vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb; 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti tvorbou politiky založenej na 
faktoch a rozširovaním osvedčených 
postupov a inovačných technológií 
a prístupov.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Karin Kadenbach

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia 
a predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti tvorbou politiky založenej na 
faktoch a rozširovaním osvedčených 
postupov a inovačných technológií 
a prístupov.

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku; vytvárať a zlepšovať 
prístup k nákladovo účinným a osobitným 
skríningovým programom a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
vyvíjať lieky na zanedbávané ochorenia;
zlepšiť dohľad a pripravenosť; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia 
a predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť vrátane 
starostlivosti a liečby poskytovanej 
v multidisciplinárnych expertných 
centrách zameraných na konkrétne 
ochorenia; zlepšovať vedecké nástroje 
a metódy na podporu tvorby politík 
a regulačných potrieb a optimalizácia 
efektívnosti a účinnosti systémov 
zdravotnej starostlivosti a zníženie 
nerovnosti tvorbou politiky založenej na 
faktoch a rozširovaním osvedčených 
postupov (napríklad o najúčinnejšom 
poskytovaní starostlivosti podľa 
hodnotenia pacientov) a inovačných 
technológií a prístupov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia 
a predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti tvorbou politiky založenej na 
faktoch a rozširovaním osvedčených 
postupov a inovačných technológií 
a prístupov.

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou a endokrinných disruptorov), 
zlepšiť podporu zdravia a prevenciu 
ochorení; pochopiť ochorenia a zlepšiť 
diagnostiku; vytvárať nákladovo účinné 
skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia 
a predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií 
vrátane psychosociálnych aspektov; lepšie 
využívať údaje o zdraví; vyvíjať 
štandardizované techniky analýzy údajov;
aktívne starnutie, nezávislý život a život 
s pomocou; vybaviť jednotlivcov 
schopnosťami na samoriadenie zdravia; 
podporovať integrovanú starostlivosť; 
zlepšovať vedecké nástroje a metódy na 
podporu tvorby politík a regulačných 
potrieb a optimalizovať efektívnosť 
a účinnosť systémov zdravotnej 
starostlivosti a znížiť rozdiely a nerovnosti 
v oblasti zdravia tvorbou politiky založenej 
na faktoch a rozširovaním osvedčených 
postupov a inovačných technológií 
a prístupov. Plne využívajú príležitosti na 
skutočný medziodborový prístup spájajúci 
znalosti zo všetkých šiestich výziev
a ďalších pilierov na zabezpečenie 
udržateľných riešení v tejto oblasti. Treba 
podnecovať aktívne zapojenie 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 
aby sa zaistilo rýchle prevzatie a realizácia 
výsledkov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia 
a predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti tvorbou politiky založenej na 
faktoch a rozširovaním osvedčených 
postupov a inovačných technológií 
a prístupov.

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia 
a predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; riešenie 
problémov s neplodnosťou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti tvorbou politiky založenej na 
faktoch a rozširovaním osvedčených 
postupov a inovačných technológií 
a prístupov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
Antonyia Parvanova

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia 
a predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti tvorbou politiky založenej na 
faktoch a rozširovaním osvedčených 
postupov a inovačných technológií 
a prístupov.

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so správaním, životným 
prostredím a klímou), pochopiť zdravotnú 
gramotnosť a podporovať súvisiace 
programy, ktoré zlepšujú zdravotnú 
gramotnosť medzi európskymi občanmi,
zlepšiť podporu zdravia a zdravého 
životného štýlu a prevenciu ochorení; 
pochopiť ochorenia a zlepšiť diagnostiku; 
vytvárať nákladovo účinné skríningové 
programy a zlepšiť posudzovanie 
náchylnosti na ochorenie; zlepšiť dohľad 
a pripravenosť; vytvárať lepšie preventívne 
vakcíny; používať medicínu in silico na 
zlepšenie riadenia a predvídania ochorení; 
liečiť ochorenia; prenášať poznatky do 
klinickej praxe a stupňovateľných 
inovačných akcií; lepšie využívať údaje 
o zdraví; aktívne starnutie, nezávislý život 
a život s pomocou; vybaviť jednotlivcov 
schopnosťami na samoriadenie zdravia; 
podporovať integrovanú starostlivosť; 
zlepšovať vedecké nástroje a metódy na 
podporu tvorby politík a regulačných 
potrieb a optimalizovať efektívnosť 
a účinnosť systémov zdravotnej 
starostlivosti a znížiť nerovnosti tvorbou 
politiky založenej na faktoch 
a rozširovaním osvedčených postupov 
a inovačných technológií a prístupov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Peter Liese

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
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faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia 
a predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti tvorbou politiky založenej na 
faktoch a rozširovaním osvedčených 
postupov a inovačných technológií 
a prístupov.

faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku, najmä v súvislosti 
s potenciálnou liečbou alebo prevenciou; 
vytvárať nákladovo účinné skríningové 
programy a zlepšiť posudzovanie 
náchylnosti na ochorenie; zlepšiť dohľad 
a pripravenosť; vytvárať lepšie preventívne 
vakcíny; používať medicínu in silico na 
zlepšenie riadenia a predvídania ochorení; 
liečiť ochorenia; prenášať poznatky do 
klinickej praxe a stupňovateľných 
inovačných akcií; lepšie využívať údaje 
o zdraví; aktívne starnutie, nezávislý život 
a život s pomocou; vybaviť jednotlivcov 
schopnosťami na samoriadenie zdravia; 
podporovať integrovanú starostlivosť; 
zlepšovať vedecké nástroje a metódy na 
podporu tvorby politík a regulačných 
potrieb a optimalizovať efektívnosť 
a účinnosť systémov zdravotnej 
starostlivosti a znížiť nerovnosti tvorbou 
politiky založenej na faktoch
a rozširovaním osvedčených postupov 
a inovačných technológií a prístupov.

Or. en

Odôvodnenie

Izolovaný výskum diagnózy nepomôže, pokiaľ sa aspoň v širšom zmysle nerieši aj terapia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Rolandas Paksas

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
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a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia 
a predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti tvorbou politiky založenej na 
faktoch a rozširovaním osvedčených 
postupov a inovačných technológií 
a prístupov.

a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia 
a predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; pochopiť 
nerovnosti týkajúce sa typu, vhodnosti 
a kvality zdravotnej starostlivosti a liečby 
dostupnej osobám so zdravotným 
postihnutím vrátane dôsledkov pre ľudí so 
zdravotným postihnutím (napr. strata
nezávislosti); výskum politík a postupov
na zapojenie používateľov do 
poskytovania zdravotnej starostlivosti;
aktívne starnutie, nezávislý život a život 
s pomocou; vybaviť jednotlivcov 
schopnosťami na samoriadenie zdravia; 
podporovať integrovanú starostlivosť; 
zlepšovať vedecké nástroje a metódy na 
podporu tvorby politík a regulačných 
potrieb a optimalizovať efektívnosť 
a účinnosť systémov zdravotnej 
starostlivosti a znížiť nerovnosti tvorbou 
politiky založenej na faktoch 
a rozširovaním osvedčených postupov 
a inovačných technológií a prístupov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 1.3 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V záujme splnenia výziev pre budúcnosť 
európskych opatrení v oblasti vôd by mala 
Únia vyčleniť primerané finančné 
prostriedky na výskum a inovačné 
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činnosti v oblasti inovácií týkajúcich sa 
vody. Preto treba na túto spoločenskú 
výzvu prideliť časť z celkového rozpočtu 
programu Horizont 2020 (v období 2014 -
2020).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Cristian Silviu Buşoi

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 a bezpečnosť 
potravín, udržateľné poľnohospodárstvo, 
morský a námorný výskum 
a biohospodárstvo

Or. en

Odôvodnenie

Úprava pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 31 čiastočne odráža poznámky Komisie, 
pokiaľ ide o rozsah morského a námorného výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Vittorio Prodi

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

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 

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

a nízkouhlíkovým dodávateľským 
reťazcom. To urýchli prechod na 
udržateľné európske biohospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Christel Schaldemose

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

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 zdravých potravín a iných 
bioproduktov prostredníctvom vývoja 
produktívnych a zdrojovo účinných 
systémov prvovýroby a spracúvania 
potravín a podpory súvisiacich 
ekosystémových služieb spolu 
s konkurencieschopným a nízkouhlíkovým 
dodávateľským reťazcom. To urýchli 
prechod na udržateľné európske 
biohospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Elena Oana Antonescu

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

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 

Osobitný cieľ spočíva v zabezpečení 
dostatočných zásob bezpečných vysoko 
kvalitných potravín a iných bioproduktov
a súčasne sa vyvarovať súčasného 
nadmerného využívania ekosystémov, a to
prostredníctvom vývoja produktívnych 
a zdrojovo účinných systémov prvovýroby 
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a nízkouhlíkovým dodávateľským 
reťazcom. To urýchli prechod na 
udržateľné európske biohospodárstvo.

so súvisiacimi ekosystémovými službami 
spolu s konkurencieschopným 
a nízkouhlíkovým dodávateľským 
reťazcom. To urýchli prechod na 
udržateľné európske biohospodárstvo.

Or. ro

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 305
Frédérique Ries

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

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 
s konvergenciou kvantitatívnych 
a kvalitatívnych prístupov spolu 
s konkurencieschopným a nízkouhlíkovým 
dodávateľským reťazcom.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.1 – odsek 1

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 

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 
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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 
(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.

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 
(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 opatrenia v oblasti 
monitorovania krajiny, územnej 
starostlivosti a prevencie 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.

Or. en
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Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 307
Frédérique Ries

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

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 
(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 

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. Túto potravinovú naliehavosť 
neodôvodňuje ani súčasná nerovnováha 
medzi často prebytočnou vnútroštátnou 
výrobou a pravidelným nárastom dovozu 
potravín, ani neschvaľuje rastúcu 
komplexnosť svetovej potravinovej siete. 
Preto je dôležité, aby Európska únia lepšie 
riadila zásobovacie reťazce 
a zohľadňovala najmä sezónny cyklus, 
pôvod výrobkov a vysledovateľnosť 
potravín. 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 
(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, 
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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.

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.

Or. fr

Odôvodnenie

Lepšia vysledovateľnosť potravín je nevyhnutným cieľom Európskej únie na lepšie 
odhaľovanie pôvodu intoxikovaných potravín a predchádzanie omeškaniam pri identifikovaní 
zdroja nákazy. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť najmä ohrozenie verejného zdravia 
v dôsledku baktérie Escherichia coli v júni 2011 v Nemecku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Vittorio Prodi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pre potreby trhového dopytu po dodávkach 
bezpečných a zdravých potravín, 
biomateriálov a biovýrobkov, od 
spotrebiteľských výrobkov po väčšinu 
chemických látok, je potrebných čoraz viac 
biologických zdrojov. Kapacity zemských 
a vodných ekosystémov potrebných na ich 
produkciu sú však obmedzené, pričom čo 
sa o ich využitie uchádzajú viaceré 
konkurenčné strany, a často nie sú riadené 

Pre potreby trhového dopytu po dodávkach 
bezpečných a zdravých potravín, 
biomateriálov a biovýrobkov, od 
spotrebiteľských výrobkov po väčšinu 
chemických látok, je potrebných čoraz viac 
biologických zdrojov. Kapacity zemských 
a vodných ekosystémov potrebných na ich 
produkciu sú však obmedzené, pričom čo 
sa o ich využitie uchádzajú viaceré 
konkurenčné strany, a často nie sú riadené 
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najlepším spôsobom, čo dokazuje 
napríklad výrazný pokles obsahu uhlíka 
v pôde a pokles plodnosti. 
Poľnohospodárska pôda, lesy, morské 
a sladkovodné vody nedostatočne 
využívajú rozsah podpory služieb pre 
ekosystémy integrovaním agronomických 
a environmentálnych cieľov do udržateľnej 
výroby.

najlepším spôsobom, čo dokazuje 
napríklad výrazný pokles obsahu uhlíka 
v pôde a pokles plodnosti. 
Poľnohospodárska pôda, lesy, morské 
a sladkovodné vody nedostatočne 
využívajú rozsah podpory služieb pre 
ekosystémy a podpory odolnosti
ekosystémov integrovaním agronomických 
a environmentálnych cieľov do udržateľnej 
výroby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vytvorenie výrobného reťazca s nízkou 
mierou odpadu, v rámci ktorého je 
v kontexte zmeny klímy a rastúceho počtu 
obyvateľstva takisto možné zabezpečiť 
dodávku potravín, môže zahŕňať zlepšené 
systémy riadenia, ktoré minimalizujú 
vstupy na úrovni krajiny/mora a v rámci 
celého dodávateľského reťazca. 
Kolektívne znalosti poľnohospodárov o 
prírodných zdrojoch, ekologických 
procesoch a kvalite výrobkov sa dajú 
využiť ako základ na minimalizáciu 
závislosti od vonkajších vstupov. Aj 
kratšie agropotravinárske reťazce 
založené na dôvere spotrebiteľov a väčšej 
blízkosti k výrobcom predstavujú základ 
výrobného reťazca s nízkou mierou 
odpadu, pričom sa uspokojuje dopyt 
spotrebiteľov po vysoko kvalitných 
potravinách a zohľadňujú dobré životné 
podmienky zvierat.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Or. de

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.1 – odsek 3

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 poľnohospodárstva, lesov a odpadových
tokov poľnohospodárskeho, vodného, 
priemyselného a takisto mestského pôvodu.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že samotné poľnohospodárstvo má veľký potenciál z hľadiska udržateľnej 
výroby a využívania biomasy prostredníctvom špecializovaných plodín, vývoja rastlín 
s vnútornými vlastnosťami a kaskádového využívania plodín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 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. 

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 
príležitosti na rozvoj vidieka a pobrežia. 



AM\906357SK.doc 33/88 PE492.613v01-00

SK

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 
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.

Biohospodárstvo Okrem funkcií 
orientovaných na trh podporuje aj široký 
rozsah funkcií verejného záujmu, ktoré by 
sa mali zachovať: poľnohospodárska 
a lesná krajina, poľnohospodárska pôda 
a biodiverzita lesov, kvalita a dostupnosť 
vody, funkčnosť pôdy, stabilita klímy, 
kvalita ovzdušia, odolnosť voči 
povodniam a požiarom. 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 členských štátov. 
Prístup viacerých aktérov zabezpečí 
potrebné interakcie prinášajúce vzájomné 
obohacovanie sa medzi výskumníkmi, 
podnikmi, farmármi/producentmi, 
poradcami, spotrebiteľmi 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Vittorio Prodi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Plne funkčné európske biohospodárstvo, 
ktorého súčasťou je udržateľná produkcia 
obnoviteľných zdrojov zo zemského 

Plne funkčné európske biohospodárstvo, 
ktorého súčasťou je udržateľná produkcia 
obnoviteľných zdrojov zo zemského 
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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 
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.

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 
členských štátov. Transparentný 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Or. de

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Plne funkčné európske biohospodárstvo, 
ktorého súčasťou je udržateľná produkcia 

Plne funkčné európske biohospodárstvo, 
ktorého súčasťou je udržateľná produkcia 
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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 
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.

obnoviteľných zdrojov zo zemského 
a vodného prostredia a ich premena na 
potraviny, krmivá, 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 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
Vittorio Prodi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom podporovať efektívnosť S cieľom podporovať efektívnosť 
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z hľadiska zdrojov, opatrenia v oblasti 
klímy a znižovať odpad budú výskum 
a inovácia pôsobiť spoločne so širokým 
záberom politík Únie a súvisiacich cieľov 
vrátane spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (najmä politiky rozvoja vidieka) 
a európskeho partnerstva v oblasti inovácií 
zameraného na poľnohospodársku 
produktivitu a udržateľnosť, spoločnej 
rybárskej politiky, integrovanej námornej 
politiky, európskeho programu pre zmenu 
klímy, rámcovej smernice o vode, 
rámcovej smernice o námornej stratégii, 
lesníckeho akčného plánu, tematickej 
stratégie na ochranu pôdy, stratégie Európa 
2020 v oblasti biodiverzity, strategického 
plánu energetických technológií, politík 
Únie v oblasti inovácie a priemyslu, 
vonkajších a rozvojových politík, stratégií 
v oblasti zdravia rastlín, stratégií v oblasti 
zdravia a dobrých životných podmienok 
zvierat a regulačných rámcov na ochranu 
životného prostredia, zdravia, 
a bezpečnosti. Prostredníctvom lepšej 
integrácie výskumu a inovácií do 
súvisiacich politík Únie sa výrazne zvýši 
ich európska pridaná hodnota, vytvoria sa 
pákové efekty, zvýši sa ich význam pre 
spoločnosť a umožní sa ďalší rozvoj 
udržateľného hospodárenia s pôdou, 
morami a oceánmi a trhov v oblasti 
biohospodárstva.

z hľadiska zdrojov, opatrenia v oblasti 
klímy a znižovať odpad budú výskum 
a inovácia pôsobiť spoločne so širokým 
záberom politík Únie a súvisiacich cieľov 
vrátane spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (najmä politiky rozvoja vidieka) 
a európskeho partnerstva v oblasti inovácií 
zameraného na poľnohospodársku 
produktivitu a udržateľnosť, spoločnej 
rybárskej politiky, integrovanej námornej 
politiky, európskeho programu pre zmenu 
klímy, rámcovej smernice o vode, 
rámcovej smernice o námornej stratégii, 
rámcovej smernice o odpade, lesníckeho 
akčného plánu, tematickej stratégie na 
ochranu pôdy, stratégie Európa 2020 
v oblasti biodiverzity, strategického plánu 
energetických technológií, politík Únie 
v oblasti inovácie a priemyslu, vonkajších 
a rozvojových politík, stratégií v oblasti 
zdravia rastlín, stratégií v oblasti zdravia 
a dobrých životných podmienok zvierat 
a regulačných rámcov na ochranu 
životného prostredia, zdravia 
a bezpečnosti. Prostredníctvom lepšej 
integrácie výskumu a inovácií do 
súvisiacich politík Únie sa výrazne zvýši 
ich európska pridaná hodnota, vytvoria sa 
pákové efekty, zvýši sa ich význam pre 
spoločnosť a umožní sa ďalší rozvoj 
udržateľného hospodárenia s pôdou, 
morami a oceánmi a trhov v oblasti 
biohospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Akcie na riešenie tejto výzvy zamerané na 
dosahovanie prínosov pre spoločnosť 

Akcie na riešenie tejto výzvy zamerané na 
dosahovanie prínosov pre spoločnosť, 
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a hospodárstvo a na modernizáciu sektorov 
a trhov v oblasti biohospodárstva 
vychádzajú z multidisciplinárneho 
výskumu, ktorý bude podnecovať inovácie 
a viesť k rozvoju nových praktík, 
produktov a postupov. Takisto rozvíjajú 
široký prístup k inovácií počnúc 
technickou, netechnickou, organizačnou, 
hospodárskou a spoločenskou inováciou, 
po napríklad novátorské obchodné modely, 
označovanie a služby.

životné prostredie a hospodárstvo a na 
modernizáciu sektorov, zúčastňujúcich sa 
aktérov a trhov v oblasti biohospodárstva 
vychádzajú z multidisciplinárneho 
výskumu, ktorý bude podnecovať inovácie 
a viesť k rozvoju nových praktík, 
udržateľných produktov a postupov. 
Takisto rozvíjajú široký prístup k inovácií 
počnúc technickou, netechnickou, 
organizačnou, hospodárskou 
a spoločenskou inováciou, po napríklad 
novátorské obchodné modely, označovanie 
a služby. Musí sa plne uznať potenciál 
poľnohospodárov a MSP týkajúci sa ich 
príspevku k inováciám v tejto oblasti. 
V rámci prístupu k biohospodárstvu by sa 
mali zohľadniť miestne znalosti 
podporujúce miestny potenciál a súčasne 
prispôsobujúce sa diverzite
a komplexnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

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 vrátane 
biodiverzity z európskeho aj celosvetového 
hľadiska a posilňovať ekosystémové 
služby vrátane podmienok súvisiacich so 
zmenami klímy a jej zmierňovania. 
Činnosti sú zamerané na udržateľnejšie, 
odolnejšie a produktívnejšie 
poľnohospodárske a lesnícke systémy, 
ktoré sú zdrojovo účinnejšie (ako aj 
nízkouhlíkové ekologické 
poľnohospodárstvo s nízkymi vonkajšími 
vstupmi), chránia prírodné zdroje, sú 
rozmanité a dokážu sa prispôsobiť 
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meniacemu sa životnému prostrediu a sú 
odolnejšie, a zároveň na rozvoj služieb, 
koncepcií a politík na rozmanité 
potravinové systémy a zveľadenie 
vidieckeho živobytia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

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, chrániť pôdne 
a vodné zdroje a zároveň riešiť problémy 
súvisiace so zmierňovaním
a prispôsobovaním sa zmene klímy. 
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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je dodávať dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a zároveň 
zachovávať prírodné zdroje a posilňovať 

Cieľom je dodávať dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a zároveň 
zachovávať prírodné zdroje na celosvetovej 
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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.

úrovni a posilňovať ekosystémové služby 
vrátane ochrany biodiverzity 
a prirodzených biotopov a vyrovnávania sa 
s podmienkami súvisiacimi so zmenami 
klímy a jej zmierňovania. Činnosti 
podporujú systémové prístupy a sú 
zamerané na udržateľnejšie 
a produktívnejšie poľnohospodárske 
a lesnícke systémy vrátane ekologického 
poľnohospodárstva, ktoré sú zdrojovo 
účinnejšie (ako aj nízkouhlíkové a 
s nízkymi vstupmi) a odolnejšie, a zároveň 
na rozvoj služieb, koncepcií a politík 
zameraných na zabezpečenie diverzity 
systémov výroby potravín a na zveľadenie 
vidieckeho živobytia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.3 – písmeno b – odsek 1

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 
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.

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 
potravinového sektora. Činnosti sú 
zamerané na zdravé a bezpečné potraviny 
pre všetkých, lepšie informovanie 
spotrebiteľov o potravinách
a konkurencieschopné metódy spracovania 
potravín, v rámci ktorých sa využíva menej 
zdrojov a produkuje sa menej vedľajších 
produktov, odpadu a skleníkových plynov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.3 – písmeno b – odsek 1

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 
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.

Cieľom je vyjsť v ústrety požiadavkám 
občanov na kvalitné, bezpečné, zdravé 
a cenovo dostupné potraviny, vytvoriť 
udržateľnejšie spracovanie a distribúciu 
potravín a krmív a zvýšiť 
konkurencieschopnosť potravinového 
sektora. Činnosti sú zamerané na kvalitné, 
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.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.3 – písmeno b – odsek 1

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 
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.

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322
Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.3 – písmeno b – odsek 1

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 
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.

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 
potravinového sektora a súčasne zachovať 
európsku biodiverzitu. 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 323
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je udržateľné využívanie živých 
vodných zdrojov s cieľom získať čo 
najväčší sociálny a hospodársky 
prínos/návratnosť z európskych oceánov 
a morí. Činnosti sú zamerané na optimálne 

Cieľom je udržateľné využívanie živých 
vodných zdrojov s cieľom získať čo 
najväčší sociálny a hospodársky 
prínos/návratnosť z európskych oceánov 
a morí a zároveň ochrana biodiverzity 
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prispievanie k zabezpečeniu dodávok 
potravín prostredníctvom rozvoja 
udržateľného rybárstva priaznivého voči 
životnému prostrediu 
a konkurencieschopnej európskej 
akvakultúry v kontexte celosvetového 
hospodárstva a na podporu inovácie 
námornej prostredníctvom biotechnológií 
na podnietenie inteligentného morského 
(tzv. modrého) rastu.

a ekosystémových služieb. Činnosti sú 
zamerané na optimálne prispievanie 
k zabezpečeniu dodávok potravín 
prostredníctvom rozvoja udržateľného 
rybárstva priaznivého voči životnému 
prostrediu a európskej akvakultúry 
v kontexte celosvetového hospodárstva.
Environmentálne obavy týkajúce sa 
využívania biotechnológií v otvorených 
morských ekosystémoch sa musia 
dôkladne zohľadniť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 324
Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je udržateľné využívanie živých 
vodných zdrojov s cieľom získať čo 
najväčší sociálny a hospodársky 
prínos/návratnosť z európskych oceánov 
a morí. Činnosti sú zamerané na optimálne 
prispievanie k zabezpečeniu dodávok 
potravín prostredníctvom rozvoja 
udržateľného rybárstva priaznivého voči 
životnému prostrediu 
a konkurencieschopnej európskej 
akvakultúry v kontexte celosvetového 
hospodárstva a na podporu inovácie 
námornej prostredníctvom biotechnológií 
na podnietenie inteligentného morského 
(tzv. modrého) rastu.

Cieľom je zachovať udržateľné úrovne 
spotreby živých vodných zdrojov 
a zároveň získať čo najväčší sociálny 
a hospodársky prínos/návratnosť 
z európskych oceánov a morí. Činnosti sú 
zamerané na optimálne prispievanie 
k zabezpečeniu dodávok potravín 
prostredníctvom rozvoja udržateľného 
rybárstva priaznivého voči životnému 
prostrediu a konkurencieschopnej 
európskej akvakultúry v kontexte 
celosvetového hospodárstva a na podporu 
inovácie námornej prostredníctvom 
biotechnológií na podnietenie 
inteligentného morského (tzv. modrého) 
rastu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 325
Corinne Lepage
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je udržateľné využívanie živých 
vodných zdrojov s cieľom získať čo 
najväčší sociálny a hospodársky 
prínos/návratnosť z európskych oceánov 
a morí. Činnosti sú zamerané na optimálne 
prispievanie k zabezpečeniu dodávok 
potravín prostredníctvom rozvoja 
udržateľného rybárstva priaznivého voči 
životnému prostrediu 
a konkurencieschopnej európskej 
akvakultúry v kontexte celosvetového 
hospodárstva a na podporu inovácie 
námornej prostredníctvom biotechnológií 
na podnietenie inteligentného morského 
(tzv. modrého) rastu.

Cieľom je udržateľné využívanie živých 
vodných zdrojov s cieľom získať čo 
najväčší sociálny a hospodársky 
prínos/návratnosť z európskych oceánov 
a morí. Činnosti sú zamerané na optimálne 
prispievanie k zabezpečeniu dodávok 
potravín prostredníctvom rozvoja 
udržateľného rybárstva priaznivého voči 
životnému prostrediu 
a konkurencieschopnej európskej 
akvakultúry v kontexte celosvetového 
hospodárstva a na podporu inovácie 
námornej prostredníctvom biotechnológií 
na podnietenie inteligentného morského 
(tzv. modrého) rastu. Musí sa zohľadniť 
zásada predbežnej opatrnosti, ako aj 
obavy občianskej spoločnosti, pokiaľ ide 
o využívanie a šírenie biotechnológií 
v otvorených morských ekosystémoch.

Or. en

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 326
Frédérique Ries

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.3 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

(ca) Ďalším cieľom je bojovať proti 
homogenizácii druhov nachádzajúcich sa 
vo vnútorných moriach a v riekach, ktoré 
majú významný vplyv na fungovanie 
ekosystémov, najmä v dôsledku zvýšenej 
odolnosti voči narušeniam.

Or. fr
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Odôvodnenie

Je dôležité bojovať proti uniformizácii vôd a riek. Len v samotnej EÚ sa za posledné 
desaťročia dostalo do riek viac ako 400 druhov rýb, ktoré sa v nich z historického hľadiska 
dovtedy nenachádzali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 327
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.3 – písmeno d – odsek 1

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 biohospodárstva na využívanie pôdy 
a zmeny využívania pôdy.

Cieľom je podpora obnoviteľných 
a energeticky účinných, 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, 
v prípade potreby, ale aj prostredníctvom 
regulačných a demonštračných činností 
testovania a ďalších činností, pričom sa 
zohľadňuje environmentálny a sociálno-
hospodársky vplyv biohospodárstva na 
využívanie pôdy a zmeny využívania pôdy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 328
Or. de

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.3 – písmeno d – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je podpora nízkouhlíkových, 
zdrojovo efektívnych, 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 
biohospodárstva na využívanie pôdy 
a zmeny využívania pôdy.

Cieľom je podpora nízkouhlíkových, 
zdrojovo efektívnych, 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 
produkujú a 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 
biohospodárstva na využívanie pôdy 
a zmeny využívania pôdy.

Or. en

Odôvodnenie

Rozvoj integrovaných biorafinérií sa nemôže obmedzovať len na použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 329
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 2.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je podpora nízkouhlíkových, 
zdrojovo efektívnych, 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, 

Cieľom je podpora nízkouhlíkových, 
zdrojovo efektívnych, 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, 
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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 
biohospodárstva na využívanie pôdy 
a zmeny využívania pôdy.

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 
biohospodárstva na využívanie pôdy 
a zmeny využívania pôdy, ako aj názory 
a obavy občianskej spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 330
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 % pod úrovne 
z roku 1990, a do roku 2050 plánuje 
ďalšie zníženie o 80 – 95 %. Okrem toho 
by do roku 2020 mala obnoviteľná energia 
pokryť 20 % konečnej energetickej 
spotreby a energetická efektívnosť by sa 
mala znížiť o 20 %. Dosiahnutie týchto 
cieľov si vyžaduje reorganizáciu 
energetického systému, ktorá spočíva 
v kombinácií nízkouhlíkového profilu, 
energetickej bezpečnosti a cenovej 
dostupnosti, a zároveň si vyžaduje 
posilnenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti Európy. Európa je 
v súčasnosti tomuto cieľu veľmi 
vzdialená. 80 % európskeho 
energetického systému sa stále spolieha 
na fosílne palivá a sektor produkuje 80 % 
všetkých emisií skleníkových plynov Únii. 
Každoročne sa na dovoz energie vynaloží 
2,5 % hrubého domáceho produktu 
(HDP) Únie, čo sa pravdepodobne ešte 
zvýši. Tento trend by viedol k úplnej 
závislosti na dovoze ropy a zemného plynu
v roku 2050. Európsky priemysel 

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 % pod úrovne 
z roku 1990. Okrem toho by do roku 2020 
mala obnoviteľná energia pokryť 20 % 
konečnej energetickej spotreby 
a energetická efektívnosť by sa mala zvýšiť
o 20 %. Dosiahnutie týchto cieľov si 
vyžaduje reorganizáciu energetického 
systému, ktorá spočíva v kombinácií 
nízkouhlíkového profilu, energetickej 
bezpečnosti a cenovej dostupnosti, 
a zároveň si vyžaduje posilnenie 
hospodárskej konkurencieschopnosti 
Európy. Táto reforma je nevyhnutná, 
pretože európsky priemysel a spotrebitelia 
čelia nestálosti cien za energie na 
svetovom trhu (ku ktorej sa pripájajú 
obavy o bezpečnosť dodávok), zvýšeniu 
daňového zaťaženia v oblasti zdrojov
energie a vysokým nákladom na
prispôsobenie sa politikám EÚ v oblasti
životného prostredia a čoraz väčší podiel 
svojich príjmov vynakladajú na energiu.
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a spotrebitelia čelia nestálosti cien za 
energie na svetovom trhu, ku ktorej sa 
pripájajú obavy o bezpečnosť dodávok a 
čoraz väčší podiel svojich príjmov 
vynakladajú na energiu.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 331
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 % pod úrovne 
z roku 1990, a do roku 2050 plánuje ďalšie 
zníženie o 80 – 95 %. Okrem toho by do 
roku 2020 mala obnoviteľná energia 
pokryť 20 % konečnej energetickej 
spotreby a energetická efektívnosť by sa 
mala znížiť o 20 %. Dosiahnutie týchto 
cieľov si vyžaduje reorganizáciu 
energetického systému, ktorá spočíva 
v kombinácií nízkouhlíkového profilu, 
energetickej bezpečnosti a cenovej 
dostupnosti, a zároveň si vyžaduje 
posilnenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti Európy. Európa je 
v súčasnosti tomuto cieľu veľmi vzdialená. 
80 % európskeho energetického systému sa 
stále spolieha na fosílne palivá a sektor 
produkuje 80 % všetkých emisií 
skleníkových plynov Únii. Každoročne sa 
na dovoz energie vynaloží 2,5 % hrubého 
domáceho produktu (HDP) Únie, čo sa 
pravdepodobne ešte zvýši. Tento trend by 
viedol k úplnej závislosti na dovoze ropy 
a zemného plynu v roku 2050. Európsky 
priemysel a spotrebitelia čelia nestálosti 
cien za energie na svetovom trhu, ku ktorej 
sa pripájajú obavy o bezpečnosť dodávok 
a čoraz väčší podiel svojich príjmov 

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 % pod úrovne 
z roku 1990, a do roku 2050 plánuje ďalšie 
zníženie o 80 – 95 %. Okrem toho by do 
roku 2020 mala obnoviteľná energia 
pokryť 20 % konečnej energetickej 
spotreby a energetická efektívnosť by sa 
mala zvýšiť o 20 %. Do roku 2050 by sa 
malo dosiahnuť zníženie emisií 
skleníkových plynov o 80 – 95 %. Všetky 
scenáre eliminácie emisií uhlíka v pláne 
postupu v oblasti energetiky do roku 2050 
ukazujú, že obnoviteľné energetické 
technológie budú v polovici tohto storočia 
predstavovať najväčší podiel na 
technológiách dodávok energie a že 
energetická účinnosť konečného využitia 
energie bude zohrávať dôležitú úlohu pri 
dosahovaní týchto cieľov. Preto je 
vhodné, aby sa 80 % rozpočtu v rámci 
tejto výzvy vyčlenilo na výskum a inovácie 
v oblasti obnoviteľných energií a na 
energetickú účinnosť konečného využitia 
energie. Dosiahnutie týchto cieľov si 
vyžaduje reorganizáciu energetického 
systému, ktorá spočíva v kombinácií 
nízkouhlíkového profilu, energetickej 
bezpečnosti a cenovej dostupnosti, 
a zároveň si vyžaduje posilnenie 
hospodárskej konkurencieschopnosti 
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vynakladajú na energiu. Európy. Európa je v súčasnosti tomuto 
cieľu veľmi vzdialená. 80 % európskeho 
energetického systému sa stále spolieha na 
fosílne palivá a sektor produkuje 80 % 
všetkých emisií skleníkových plynov 
v Únii. Každoročne sa na dovoz energie 
vynaloží 2,5 % hrubého domáceho 
produktu (HDP) Únie, čo sa 
pravdepodobne ešte zvýši. Tento trend by 
viedol k úplnej závislosti od dovozu ropy 
a zemného plynu v roku 2050. Európsky 
priemysel a spotrebitelia čelia nestálosti 
cien za energie na svetovom trhu, ku ktorej 
sa pripájajú obavy o bezpečnosť dodávok 
a čoraz väčší podiel svojich príjmov 
vynakladajú na energiu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 332
Julie Girling

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 % pod úrovne 
z roku 1990, a do roku 2050 plánuje ďalšie 
zníženie o 80 – 95 %. Okrem toho by do 
roku 2020 mala obnoviteľná energia 
pokryť 20 % konečnej energetickej 
spotreby a energetická efektívnosť by sa 
mala znížiť o 20 %. Dosiahnutie týchto 
cieľov si vyžaduje reorganizáciu 
energetického systému, ktorá spočíva 
v kombinácií nízkouhlíkového profilu, 
energetickej bezpečnosti a cenovej 
dostupnosti, a zároveň si vyžaduje 
posilnenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti Európy. Európa je 
v súčasnosti tomuto cieľu veľmi vzdialená. 
80 % európskeho energetického systému sa 
stále spolieha na fosílne palivá a sektor 
produkuje 80 % všetkých emisií 

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 % pod úrovne 
z roku 1990, a do roku 2050 plánuje 
definitívne ďalšie zníženie o 80 – 95 %. 
Okrem toho by do roku 2020 mala 
obnoviteľná energia pokryť 20 % konečnej 
energetickej spotreby a energetická 
efektívnosť by sa mala zvýšiť o 20 %. 
Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje 
reorganizáciu energetického systému, ktorá 
spočíva v kombinácií nízkouhlíkového 
profilu, energetickej bezpečnosti a cenovej 
dostupnosti, a zároveň si vyžaduje 
posilnenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti Európy. Európa je 
v súčasnosti tomuto cieľu veľmi vzdialená. 
80 % európskeho energetického systému sa 
stále spolieha na fosílne palivá a sektor 
produkuje 80 % všetkých emisií 
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skleníkových plynov Únii. Každoročne sa 
na dovoz energie vynaloží 2,5 % hrubého 
domáceho produktu (HDP) Únie, čo sa 
pravdepodobne ešte zvýši. Tento trend by 
viedol k úplnej závislosti na dovoze ropy 
a zemného plynu v roku 2050. Európsky 
priemysel a spotrebitelia čelia nestálosti 
cien za energie na svetovom trhu, ku ktorej 
sa pripájajú obavy o bezpečnosť dodávok 
a čoraz väčší podiel svojich príjmov 
vynakladajú na energiu.

skleníkových plynov v Únii. Každoročne 
sa na dovoz energie vynaloží 2,5 % 
hrubého domáceho produktu (HDP) Únie, 
čo sa pravdepodobne ešte zvýši. Tento 
trend by viedol k úplnej závislosti od 
dovozu ropy a zemného plynu v roku 2050, 
pokiaľ by sa v EÚ nevytvorili nové zdroje 
udržateľným spôsobom. Európsky 
priemysel a spotrebitelia čelia nestálosti 
cien za energie na svetovom trhu, ku ktorej 
sa pripájajú obavy o bezpečnosť dodávok 
a čoraz väčší podiel svojich príjmov 
vynakladajú na energiu.

Or. en

Odôvodnenie

O konečnom cieli znížiť skleníkové plyny do roku 2050 sa ešte nerozhodlo. Požadujú sa ciele 
80 – 95 %, ale tieto ciele nie sú nevyhnutne realizovateľné. V Európe sú takisto nové zdroje 
plynu a ropy, pričom sa v súčasnosti rozhoduje o tom, či je možné ich vyťažiť udržateľným 
spôsobom. Nemalo by sa ne v Horizonte 2020 zabúdať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 333
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V pláne prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 
sa uvádza, že cielené zníženie emisií 
skleníkových plynov sa bude musieť 
dosiahnuť prevažne na území Únie. 
Vyžiada si to zníženie emisií CO2 o viac 
ako 90 % do roku 2050 v sektore 
energetiky, o viac ako 80 % v priemysle 
a najmenej o 60 % v doprave a okolo 90 
% v sektore bývania a služieb.

vypúšťa sa

Or. it
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Odôvodnenie

Už z názvu rámcového programu vyplýva, že jeho horizont je obmedzený do roku 2020. Je
preto zbytočné odkazovať na budúce možné scenáre v nasledujúcich desaťročiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 334
Julie Girling

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V pláne prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 sa 
uvádza, že cielené zníženie emisií 
skleníkových plynov sa bude musieť 
dosiahnuť prevažne na území Únie. 
Vyžiada si to zníženie emisií CO2 o viac 
ako 90 % do roku 2050 v sektore 
energetiky, o viac ako 80 % v priemysle 
a najmenej o 60 % v doprave a okolo 90 % 
v sektore bývania a služieb.

V pláne prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, 
ako ho vypracovala Európska komisia, sa 
predpokladá, že cielené zníženie emisií 
skleníkových plynov sa bude musieť 
dosiahnuť prevažne na území Únie
s ohľadom na skutočnosť, že v tejto 
otázke neexistuje celosvetová zhoda. 
Vyžiada si to zníženie emisií CO2 dokonca
o viac ako 90 % do roku 2050 v sektore 
energetiky, o viac ako 80 % v priemysle a 
o 60 % v doprave a 90 % v sektore bývania 
a služieb.

Or. en

Odôvodnenie

O konečnom cieli znížiť skleníkové plyny do roku 2050 sa ešte nerozhodlo. Požadujú sa ciele 
80 – 95 %, ale tieto ciele nie sú nevyhnutne realizovateľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 335
Oreste Rossi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na dosiahnutie tohto zníženia je potrebné 
investovať značné prostriedky do 
výskumu, vývoja, demonštračných činností 

Na dosiahnutie tohto zníženia je potrebné 
investovať značné prostriedky do 
výskumu, vývoja, demonštračných činností 
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a postupného zavádzania na trh účinných, 
bezpečných a spoľahlivých 
nízkouhlíkových energetických technológií 
a služieb. Toto úsilie musí ísť ruka v ruke 
so zabezpečovaním netechnických riešení 
na strane ponuky aj dopytu. Všetko toto 
musí byť súčasťou integrovanej 
nízkouhlíkovej politiky vrátane zvládnutia 
kľúčových podporných technológií, najmä 
riešení IKT, modernej výroby, spracovania 
a materiálov. Cieľom je vytvoriť účinné 
energetické technológie a služby, ktoré 
možno zoširoka zaviesť na európskych 
a medzinárodných trhoch, a zriadiť 
inteligentné riadenie na strane dopytu 
prostredníctvom otvoreného 
a transparentného obchodného trhu 
s energiou a inteligentných systémov na 
riadenie energetickej účinnosti.

a postupného zavádzania na trh cenovo 
prístupných, účinných, bezpečných a 
spoľahlivých nízkouhlíkových 
energetických technológií a služieb. Toto 
úsilie musí ísť ruka v ruke so 
zabezpečovaním netechnických riešení na 
strane ponuky aj dopytu. Všetko toto musí 
byť súčasťou integrovanej nízkouhlíkovej 
politiky vrátane zvládnutia kľúčových 
podporných technológií, najmä riešení 
IKT, modernej výroby, spracovania 
a materiálov. Cieľom je vytvoriť účinné 
energetické technológie a služby, ktoré 
možno zoširoka zaviesť na európskych 
a medzinárodných trhoch, a zriadiť 
inteligentné riadenie na strane dopytu 
prostredníctvom otvoreného 
a transparentného obchodného trhu 
s energiou a inteligentných systémov na 
riadenie energetickej účinnosti.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 336
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 3.1 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európska pridaná hodnota plánu SET je 
daná, s cieľom optimalizovať zdroje, 
prijatím samostatných rozpočtových 
položiek pre každú technológiu uvedenú v 
tomto pláne.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 337
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 3.3 – písmeno b – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o inovatívne zdroje obnoviteľnej 
energie a technológie na zachytávanie 
a ukladanie uhlíka, ktoré ponúkajú väčší 
rozsah, nižšie náklady, technológie 
bezpečné pre životné prostredie so 
zvýšenou účinnosťou z hľadiska konverzie 
a s väčšou dostupnosťou pre rôzne trhové 
a prevádzkové prostredia.

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o inovatívne zdroje obnoviteľnej 
energie, ktoré ponúkajú väčší rozsah, 
prijateľné náklady, technológie bezpečné 
pre životné prostredie so zvýšenou 
účinnosťou z hľadiska konverzie a s 
väčšou dostupnosťou pre rôzne trhové 
a prevádzkové prostredia.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 338
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 3.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o inovatívne zdroje obnoviteľnej 
energie a technológie na zachytávanie 
a ukladanie uhlíka, ktoré ponúkajú väčší 
rozsah, nižšie náklady, technológie 
bezpečné pre životné prostredie so 
zvýšenou účinnosťou z hľadiska konverzie 
a s väčšou dostupnosťou pre rôzne trhové 
a prevádzkové prostredia.

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj 
a demonštráciu, pokiaľ ide o inovatívne 
zdroje obnoviteľnej energie, ktoré 
ponúkajú účinnejšie technológie, nižšie 
náklady, technológie bezpečné pre životné 
prostredie so zvýšenou účinnosťou 
z hľadiska konverzie a s väčšou 
dostupnosťou pre rôzne trhové 
a prevádzkové prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 339
Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 3.3 – písmeno b – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o inovatívne zdroje obnoviteľnej 
energie a technológie na zachytávanie 
a ukladanie uhlíka, ktoré ponúkajú väčší 
rozsah, nižšie náklady, technológie 
bezpečné pre životné prostredie so 
zvýšenou účinnosťou z hľadiska konverzie 
a s väčšou dostupnosťou pre rôzne trhové 
a prevádzkové prostredia.

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o inovatívne zdroje obnoviteľnej 
energie a technológie na zachytávanie 
a ukladanie uhlíka, ktoré ponúkajú väčší 
rozsah, nižšie náklady, technológie 
bezpečné pre životné prostredie so 
zvýšenou účinnosťou z hľadiska konverzie 
a s väčšou dostupnosťou pre rôzne trhové 
a prevádzkové prostredia. Činnosti by sa 
mali zamerať aj na výskum a vývoj 
technológií uskladňovania energie 
z obnoviteľných zdrojov.

Or. xm

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 340
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 3.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o technológie a hodnotové reťazce na 
zvýšenie konkurencieschopnosti a 
udržateľnosti bioenergie, na skrátenie času 
uvedenia na trh technológií založených na 
vodíku a palivových článkoch a na 
vytvorenie nových možností 
vykazujúcich dlhodobý potenciál 
dozrievania.

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o technológie a hodnotové reťazce na 
zvýšenie konkurencieschopnosti a 
udržateľnosti bioenergie, na skrátenie času 
uvedenia na trh technológií založených na 
biometáne, vodíku a palivových článkoch 
a na vytvorenie nových možností 
vykazujúcich dlhodobý potenciál 
dozrievania.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 341
Daciana Octavia Sârbu



PE492.613v01-00 54/88 AM\906357SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 3.3 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) Jednotná, inteligentná európska 
elektrická sieť

(d) Jednotná, inteligentná európska 
elektrická sieť, ktorá umožňuje úplnú 
integráciu obnoviteľných zdrojov energie
do energetického mixu

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 342
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 3.3 – písmeno e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sú zamerané na multidisciplinárny 
výskum energetických technológií (vrátane 
vizionárskych akcií) a spoločnú realizáciu 
celoeurópskych výskumných programov 
a zariadení svetovej triedy.

Činnosti sú zamerané na multidisciplinárny 
výskum energetických technológií (vrátane 
vizionárskych akcií) a vplyv prístrojov, 
zariadení a nového technologického  
pokroku na morské prostredie a spoločnú 
realizáciu celoeurópskych výskumných
programov a zariadení svetovej triedy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 343
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 3.3 – písmeno g – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sú zamerané na aplikované 
inovácie s cieľom uľahčiť uvedenie nových 
energetických technológií a služieb na trh, 
odstrániť prekážky netechnologického 
charakteru a urýchliť cenovo efektívne 
vykonávanie energetických politík Únie.

Činnosti sú zamerané na aplikované 
inovácie s cieľom uľahčiť uvedenie nových 
energetických technológií a služieb na trh, 
odstrániť prekážky netechnologického 
charakteru a urýchliť cenovo efektívne 
vykonávanie energetických politík Únie.
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V tejto súvislosti bude pokračovať 
program Inteligentná energia – Európa, 
ktorý bol úspešne zavedený v rámci 
programu pre konkurencieschopnosť 
a inovácie s ambicióznym rozdelením 
rozpočtu v rámci súčasného programu 
Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 344
Kartika Tamara Liotardová

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 4.1 – úvodný odsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitný cieľ spočíva vo vytvorení 
európskeho dopravného systému, ktorý je 
účinný z hľadiska zdrojov, šetrný voči 
životnému prostrediu, bezpečný a bez 
medzier, v prospech občanov, 
hospodárstva a spoločnosti.

Osobitný cieľ spočíva vo vytvorení 
európskeho dopravného systému, ktorý je 
účinný z hľadiska zdrojov, šetrný voči 
životnému prostrediu, bezpečný, cenovo 
dostupný a bez medzier, v prospech 
občanov, hospodárstva a spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 345
Kartika Tamara Liotardová

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 4.1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dopravný systém zahŕňa filozofiu 
zdravého starnutia a nezávislého života, 
a teda ho majú k dispozícii a môžu 
využívať všetci bez ohľadu na vek, 
pohlavie a zdravotné postihnutie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 346
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 4.3 – písmeno a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zámerom činností je znížiť spotrebu 
zdrojov a emisie skleníkových plynov a 
zlepšiť účinnosť vozidiel, urýchliť rozvoj a 
zavádzanie elektrických a iných vozidiel 
s nízkymi alebo mulovými emisiami 
vrátane prostredníctvom prelomových 
poznatkov v oblasti motorov, batérií 
a infraštruktúry; preskúmať a zhodnotiť 
potenciál alternatívnych palív 
a inovatívnych a účinnejších pohonných 
systémov vrátane palivovej infraštruktúry; 
vylepšiť využívanie infraštruktúr 
prostredníctvom inteligentných systémov 
dopravy a inteligentných zariadení; a 
zvýšiť využívanie riadenia dopytu a 
verejnej a nemotorizovanej dopravy, najmä 
v mestských oblastiach.

Zámerom činností je znížiť spotrebu 
zdrojov a emisie skleníkových plynov a 
zlepšiť účinnosť vozidiel, urýchliť rozvoj a 
zavádzanie vozidiel s nízkymi emisiami za 
prístupné trhové ceny vrátane 
prostredníctvom prelomových poznatkov 
v oblasti motorov, batérií a infraštruktúry; 
preskúmať a zhodnotiť potenciál 
alternatívnych palív a inovatívnych 
a účinnejších pohonných systémov vrátane 
palivovej infraštruktúry; vylepšiť 
využívanie infraštruktúr prostredníctvom 
inteligentných systémov dopravy a 
inteligentných zariadení; a zvýšiť 
využívanie riadenia dopytu a verejnej 
a nemotorizovanej dopravy, najmä v 
mestských oblastiach.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 347
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 4.3 – písmeno a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zámerom činností je znížiť spotrebu 
zdrojov a emisie skleníkových plynov a 
zlepšiť účinnosť vozidiel, urýchliť rozvoj a 
zavádzanie elektrických a iných vozidiel 
s nízkymi alebo mulovými emisiami 
vrátane prostredníctvom prelomových 
poznatkov v oblasti motorov, batérií 
a infraštruktúry; preskúmať a zhodnotiť 
potenciál alternatívnych palív 
a inovatívnych a účinnejších pohonných 

Zámerom činností je znížiť spotrebu 
zdrojov a emisie skleníkových plynov a 
zlepšiť účinnosť vozidiel, urýchliť rozvoj a 
zavádzanie elektrických a iných vozidiel 
s nízkymi alebo nulovými emisiami za 
prístupné trhové ceny vrátane 
prostredníctvom prelomových poznatkov 
v oblasti motorov, batérií a infraštruktúry; 
preskúmať a zhodnotiť potenciál 
alternatívnych palív a inovatívnych 
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systémov vrátane palivovej infraštruktúry; 
vylepšiť využívanie infraštruktúr 
prostredníctvom inteligentných systémov 
dopravy a inteligentných zariadení; a 
zvýšiť využívanie riadenia dopytu a 
verejnej a nemotorizovanej dopravy, najmä 
v mestských oblastiach.

a účinnejších pohonných systémov vrátane 
palivovej infraštruktúry; vylepšiť 
využívanie infraštruktúr prostredníctvom 
inteligentných systémov dopravy a 
inteligentných zariadení; a zvýšiť 
využívanie riadenia dopytu a verejnej 
a nemotorizovanej dopravy, najmä v 
mestských oblastiach.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 348
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 4.3 – písmeno c – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zámerom činností je vytvoriť novú 
generáciu inovatívnych dopravných 
prostriedkov a pripraviť pôdu pre ďalšiu 
generáciu prostredníctvom rozvíjania 
novátorských konceptov a projektov, 
inteligentných kontrolných systémov 
a interoperabilných noriem, účinných 
postupov výroby, kratších období tvorby 
a znížených nákladov na životný cyklus.

Zámerom činností je vytvoriť novú 
generáciu inovatívnych dopravných 
prostriedkov a pripraviť pôdu pre ďalšiu 
generáciu prostredníctvom rozvíjania 
novátorských koncepcií a projektov za 
konkurencieschopné trhové ceny, 
inteligentných kontrolných systémov 
a interoperabilných noriem, účinných 
postupov výroby, kratších období tvorby 
a znížených nákladov na životný cyklus.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III - bod 5 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť 
z hľadiska zdrojov a suroviny

5. Opatrenia v oblasti klímy a vody, 
efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny

Or. en
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Odôvodnenie

Inovácia v oblasti vody musí byť jasnou prioritou pre udržateľnosť v Európe. Občania EÚ to 
vnímajú rovnako: jasná väčšina (68 %) má pocit, že problémy súvisiace s vodou sú závažné,
a 75 % všetkých občanov silne podporuje opatrenia na úrovni EÚ. Európa na samite Rio+20 
považuje vodu za jednu z piatich najdôležitejších prioritných oblastí, v rámci ktorých sú 
potrebné jasné operačné ciele s dohodnutými časovými rámcami. Keďže svetový trh rýchlo 
rastie, príležitosti na to existujú. Preto sa problematika vody musí uviesť ako súčasť hlavných 
spoločenských výziev v Horizonte 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 350
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.1 – úvodný odsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitným cieľom je vytvoriť 
hospodárstvo, ktoré efektívne využíva 
zdroje a je odolné voči zmenám klímy 
a udržateľnú dodávku surovín, s cieľom 
uspokojiť potreby rastúcej svetovej 
populácie v rámci obmedzení prírodných 
zdrojov planéty. Činnosti prispejú 
k zvýšeniu európskej
konkurencieschopnosti a zlepšeniu
dobrých životných podmienok a zároveň 
zabezpečia integritu životného prostredia 
a jeho udržateľnosť tak, že sa bude 
priemerné otepľovanie planéty udržiavať 
na hodnote pod 2 °C a posilní sa schopnosť 
ekosystémov a spoločnosti prispôsobiť sa 
zmenám klímy.

Osobitným cieľom je vytvoriť 
hospodárstvo, ktoré efektívne využíva 
zdroje a je odolné voči zmenám klímy, 
ochranu a udržateľné riadenie 
prírodných zdrojov a ekosystémov
a udržateľné využívanie a dodávku 
surovín, s cieľom uspokojiť potreby 
rastúcej svetovej populácie v rámci 
obmedzení prírodných zdrojov planéty. 
Činnosti prispejú k zlepšeniu európskych
dobrých životných podmienok a zároveň 
zabezpečia integritu životného prostredia 
a jeho udržateľnosť tak, že sa bude 
priemerné otepľovanie planéty udržiavať 
na hodnote pod 2 °C a posilní sa schopnosť 
ekosystémov a spoločnosti prispôsobiť sa 
zmenám klímy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 351
Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.1 – úvodný odsek
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitným cieľom je vytvoriť 
hospodárstvo, ktoré efektívne využíva 
zdroje a je odolné voči zmenám klímy,
a udržateľnú dodávku surovín, s cieľom 
uspokojiť potreby rastúcej svetovej 
populácie v rámci obmedzení prírodných 
zdrojov planéty. Činnosti prispejú 
k zvýšeniu európskej 
konkurencieschopnosti a zlepšeniu dobrých 
životných podmienok a zároveň zabezpečia 
integritu životného prostredia a jeho 
udržateľnosť tak, že sa bude priemerné 
otepľovanie planéty udržiavať na hodnote 
pod 2 °C a posilní sa schopnosť 
ekosystémov a spoločnosti prispôsobiť sa 
zmenám klímy.

Osobitným cieľom je vytvoriť 
hospodárstvo, ktoré efektívne využíva 
zdroje a je odolné voči zmenám klímy,
a udržateľnú dodávku surovín, s cieľom 
uspokojiť potreby rastúcej svetovej 
populácie v rámci obmedzení prírodných 
zdrojov planéty. Činnosti prispejú 
k zvýšeniu európskej 
konkurencieschopnosti a zlepšeniu dobrých 
životných podmienok a zároveň zabezpečia 
integritu životného prostredia a jeho 
udržateľnosť tak, že sa bude priemerné 
otepľovanie planéty udržiavať na hodnote 
pod 2 °C a posilní sa schopnosť 
ekosystémov a spoločnosti prispôsobiť sa 
zmenám klímy a ochráni sa kultúrne 
dedičstvo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.1 – úvodný odsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitným cieľom je vytvoriť 
hospodárstvo, ktoré efektívne využíva 
zdroje a je odolné voči zmenám klímy,
a udržateľnú dodávku surovín, s cieľom 
uspokojiť potreby rastúcej svetovej 
populácie v rámci obmedzení prírodných 
zdrojov planéty. Činnosti prispejú 
k zvýšeniu európskej 
konkurencieschopnosti a zlepšeniu dobrých 
životných podmienok a zároveň zabezpečia 
integritu životného prostredia a jeho 
udržateľnosť tak, že sa bude priemerné 
otepľovanie planéty udržiavať na hodnote 
pod 2 °C a posilní sa schopnosť 
ekosystémov a spoločnosti prispôsobiť sa 

Osobitným cieľom je vytvoriť 
hospodárstvo, ktoré efektívne využíva 
zdroje a je odolné voči zmenám klímy,
a udržateľnú dodávku surovín a vody, 
s cieľom uspokojiť potreby rastúcej 
svetovej populácie v rámci obmedzení 
prírodných zdrojov planéty. Činnosti 
prispejú k zvýšeniu európskej 
konkurencieschopnosti a zlepšeniu dobrých 
životných podmienok a zároveň zabezpečia 
integritu životného prostredia a jeho 
udržateľnosť tak, že sa bude priemerné 
otepľovanie planéty udržiavať na hodnote 
pod 2 °C a posilní sa schopnosť 
ekosystémov a spoločnosti prispôsobiť sa 
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zmenám klímy. zmenám klímy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 353
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.1 – úvodný odsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitným cieľom je vytvoriť 
hospodárstvo, ktoré efektívne využíva 
zdroje a je odolné voči zmenám klímy 
a udržateľnú dodávku surovín, s cieľom 
uspokojiť potreby rastúcej svetovej 
populácie v rámci obmedzení prírodných 
zdrojov planéty. Činnosti prispejú 
k zvýšeniu európskej 
konkurencieschopnosti a zlepšeniu dobrých 
životných podmienok a zároveň zabezpečia 
integritu životného prostredia a jeho 
udržateľnosť tak, že sa bude priemerné 
otepľovanie planéty udržiavať na hodnote 
pod 2 °C a posilní sa schopnosť 
ekosystémov a spoločnosti prispôsobiť sa 
zmenám klímy.

Osobitným cieľom je vytvoriť 
hospodárstvo, ktoré efektívne využíva 
zdroje a je odolné voči zmenám klímy 
a udržateľnú dodávku surovín, s cieľom 
uspokojiť potreby rastúcej svetovej 
populácie v rámci obmedzení prírodných 
suchozemských a morských zdrojov 
planéty. Činnosti prispejú k zvýšeniu 
európskej konkurencieschopnosti 
a zlepšeniu dobrých životných podmienok 
a zároveň zabezpečia integritu životného 
prostredia a jeho udržateľnosť tak, že sa 
bude priemerné otepľovanie planéty 
udržiavať na hodnote pod 2 °C a posilní sa 
schopnosť ekosystémov a spoločnosti 
prispôsobiť sa zmenám klímy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.1 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je naliehavo potrebné integrovať inovácie 
týkajúce sa vodného systému v Európe. 
Európa čelí problému starnúcej vodnej 
infraštruktúre (odpadová voda aj 
zásobovanie pitnou vodou), rastúcemu
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nedostatku vody, vyššiemu riziku povodní
v mestách, znečisteniu vôd a rastúcemu 
a príznačnému dopytu zo strany 
poľnohospodárstva, priemyslu 
a mestského obyvateľstva. Európa musí 
investovať do prechodu na inovatívny 
vodný systém s cieľom splniť spoločenské 
výzvy (zabezpečiť všetkým cenovo 
dostupnú vodu dobrej kvality, zabezpečiť 
správnu vodu so správnou kvalitou za 
správnu cenu pre 
priemysel/poľnohospodárstvo 
a minimalizovať znečistenie).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 355
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.1 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vzhľadom na vážne a do značnej miery 
nezvratné zmeny veľkých súčastí 
zemského klimatického systému je 
potrebné zvážiť všetky zdroje globálneho 
otepľovania a všetky možnosti zmiernenia 
zmeny klímy. Okrem toho v súvislosti so 
znížením emisií CO2 môžu stratégie 
rýchlych opatrení (napr. znižovanie 
úrovne fluórovaných uhľovodíkov, častíc 
čierneho uhlíka a troposférického ozónu; 
biosekvestrácia) priniesť najrýchlejšiu 
reakciu na zmenu klímy, a to v rámci 
niekoľkých desiatok rokov alebo skôr.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29 v návrhu 
stanoviska.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 356
Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pre fungovanie moderných spoločností 
a ich hospodárstiev sú zásadne dôležité 
udržateľné dodávky a nákladovo efektívne 
riadenie surovín, vrátane ich vyhľadávania, 
ťažby, opätovného použitia, recyklácie 
a nahrádzania. Európske sektory, ako je 
stavebníctvo, chemický, automobilový, 
vesmírny, strojárenský priemysel 
a zariadenia, ktoré poskytujú celkovú 
pridanú hodnotu vo výške asi 1 300 mld. 
EUR a zamestnanie pre približne 30 
miliónov ľudí, veľmi závisia od prístupu 
k surovinám. Zásobovanie Únie 
surovinami sa však dostáva pod stále väčší 
tlak. Únia je navyše veľmi závislá na 
dovoze strategicky významných surovín, 
ktorý alarmujúco ovplyvňujú narušenia 
trhu. Okrem toho má Únia ešte cenné 
ložiská nerastných surovín, ktorých 
prieskum a ťažba je obmedzená 
nedostatkom primeraných technológií 
a brzdí ju zvyšujúca sa celosvetová 
konkurencia. Keďže suroviny sú dôležité 
pre európsku konkurencieschopnosť, 
hospodárstvo a použitie v inovatívnych 
výrobkoch, životne dôležitou prioritou pre 
Úniu sú udržateľné zásoby a nákladovo 
efektívne riadenie surovín.

Pre fungovanie moderných spoločností 
a ich hospodárstiev sú zásadne dôležité 
udržateľné dodávky a nákladovo efektívne
riadenie surovín, vrátane ich vyhľadávania, 
ťažby, opätovného použitia, recyklácie 
a nahrádzania. Európske sektory, ako je 
stavebníctvo, chemický, automobilový, 
vesmírny, strojárenský priemysel 
a zariadenia, ktoré poskytujú celkovú 
pridanú hodnotu vo výške asi 1 300 mld. 
EUR a zamestnanie pre približne 30 
miliónov ľudí, veľmi závisia od prístupu 
k surovinám. Zásobovanie Únie 
surovinami sa však dostáva pod stále väčší 
tlak, najmä v súvislosti s nedostatočným 
riadením cyklu odpadového hospodárstva. 
Zásobovanie Únie surovinami sa však 
dostáva pod stále väčší tlak. Únia je navyše 
veľmi závislá od dovozu strategicky 
významných surovín, ktorý alarmujúco 
ovplyvňujú narušenia trhu. Okrem toho má 
Únia ešte cenné ložiská nerastných 
surovín, ktorých prieskum a ťažba je 
obmedzená nedostatkom primeraných 
technológií a brzdí ju zvyšujúca sa 
celosvetová konkurencia. Keďže suroviny 
sú dôležité pre európsku 
konkurencieschopnosť, hospodárstvo 
a použitie v inovatívnych výrobkoch, 
životne dôležitou prioritou pre Úniu sú 
udržateľné zásoby a nákladovo efektívne 
riadenie surovín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 357
Vittorio Prodi
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.1 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zmena klímy takisto predstavuje hrozbu 
pre európske kultúrne dedičstvo: 
pochopiť problémy a poskytnúť 
dostatočné odpovede je nevyhnutné na 
zachovanie identity, sociálnej súdržnosti 
a na maximalizáciu hospodárskych 
prínosov spojených s cestovným ruchom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 358
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Napĺňanie cieľov Únie a medzinárodných 
cieľov na zníženie emisií skleníkových 
plynov a koncentrácie a zvládanie 
dôsledkov zmien klímy si vyžaduje rozvoj 
a zavedenie nákladovo efektívnych 
technológií a opatrenia na zmiernenie 
dopadu a na prispôsobenie sa. 
V politických rámcoch Únie 
a celosvetových rámcoch sa musí zaistiť, 
že ekosystémy a biodiverzita sa chránia, 
cenia a primeraným spôsobom obnovujú 
s cieľom zachovať ich schopnosť 
poskytovať v budúcnosti zdroje a služby. 
Výskum a inovácia môžu pomôcť 
zabezpečiť spoľahlivý a udržateľný prístup 
k surovinám a zaistiť výrazné zníženie 
využívania zdrojov a tvorby odpadu.

Napĺňanie cieľov Únie a medzinárodných 
cieľov na zníženie emisií skleníkových 
plynov a zvládanie dôsledkov zmien klímy 
si vyžaduje rozvoj a zavedenie 
udržateľných a účinných technologických 
a iných ako technologických riešení
a opatrenia na zmiernenie následkov a na 
prispôsobenie sa. V politických rámcoch 
Únie a celosvetových rámcoch sa musí 
zaistiť, že ekosystémy a biodiverzita sa 
chránia, cenia a primeraným spôsobom 
obnovujú s cieľom zachovať ich schopnosť 
poskytovať v budúcnosti zdroje a služby. 
Výskum a inovácia môžu pomôcť 
zabezpečiť spoľahlivý a udržateľný prístup 
k surovinám a zaistiť výrazné zníženie 
využívania zdrojov a tvorby odpadu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 359
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Akcie Únie sa teda zamerajú na podporu 
kľúčových cieľov a politík EÚ vrátane 
týchto: stratégia Európa 2020; Inovácia v 
Únii; Európa efektívne využívajúca zdroje 
a príslušný plán; plán prechodu na 
konkurencieschopné nízkouhlíkové 
hospodárstvo v roku 2050; Adaptácia na 
zmenu klímy: Európsky rámec opatrení; 
Iniciatíva v oblasti surovín; stratégia trvalo 
udržateľného rozvoja Únie; Integrovaná 
námorná politika Únie; rámcová smernica 
o morskej stratégii; akčný plán 
ekologických inovácií a Digitálna agenda 
pre Európu. Tieto akcie posilnia schopnosť 
spoločnosti nadobudnúť odolnosť voči 
zmenám životného prostredia a klímy 
a zabezpečiť dostupnosť surovín.

Akcie Únie sa teda zamerajú na podporu 
kľúčových cieľov a politík EÚ vrátane 
týchto cieľov a politík: stratégia Európa 
2020; Inovácia v Únii; Európa efektívne 
využívajúca zdroje a príslušný plán; 
Adaptácia na zmenu klímy: Európsky 
rámec opatrení; Iniciatíva v oblasti surovín; 
stratégia trvalo udržateľného rozvoja Únie; 
Integrovaná námorná politika Únie; 
rámcová smernica o morskej stratégii;
akčný plán ekologických inovácií 
a Digitálna agenda pre Európu. Tieto akcie 
posilnia schopnosť spoločnosti 
nadobudnúť odolnosť voči zmenám 
životného prostredia a klímy a zabezpečiť 
dostupnosť surovín.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 360
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Akcie Únie sa teda zamerajú na podporu 
kľúčových cieľov a politík EÚ vrátane 
týchto: stratégiu Európa 2020, iniciatívu 
Inovácia v Únii, iniciatívu Európa 
efektívne využívajúca zdroje a príslušný 
plán, plán prechodu na 
konkurencieschopné nízkouhlíkové 
hospodárstvo v roku 2050, Adaptácia na 
zmenu klímy: Európsky rámec opatrení; 
iniciatívu v oblasti surovín, stratégiu trvalo 

Akcie Únie sa teda zamerajú na podporu 
kľúčových cieľov a politík EÚ vrátane 
týchto: stratégiu Európa 2020, iniciatívu 
Inovácia v Únii, iniciatívu Európa 
efektívne využívajúca zdroje a príslušný 
plán, plán prechodu na 
konkurencieschopné nízkouhlíkové 
hospodárstvo v roku 2050, Adaptácia na 
zmenu klímy: Európsky rámec opatrení; 
iniciatívu v oblasti surovín, stratégiu trvalo 
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udržateľného rozvoja Únie, integrovanú 
námornú politiku Únie, rámcovú smernicu 
o morskej stratégii, akčný plán 
ekologických inovácií a iniciatívu 
Digitálna agenda pre Európu. Tieto akcie 
posilnia schopnosť spoločnosti 
nadobudnúť odolnosť voči zmenám 
životného prostredia a klímy a zabezpečiť 
dostupnosť surovín.

udržateľného rozvoja Únie, integrovanú 
námornú politiku Únie, rámcovú smernicu 
o morskej stratégii, akčný plán 
ekologických inovácií a 7. 
environmentálny akčný program. Tieto 
akcie posilnia schopnosť spoločnosti 
nadobudnúť odolnosť voči zmenám 
životného prostredia a klímy a zabezpečiť 
dostupnosť surovín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 361
Julie Girling

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vzhľadom na cezhraničnú a celosvetovú 
povahu klímy a životného prostredia, na 
ich rozsah pôsobnosti a zložitosť, a na 
medzinárodný rozmer reťaze dodávok 
surovín, činnosti je potrebné vykonávať na 
úrovni Únie a na ďalších vyšších 
úrovniach. Multidisciplinárna povaha 
potrebného výskumu vyžaduje 
zhromažďovanie doplnkových poznatkov 
a zdrojov s cieľom účinne riešiť túto 
výzvu. Zníženie využívania zdrojov 
a vplyvov na životné prostredie a súčasné 
zvýšenie konkurencieschopnosti si bude 
vyžadovať rozhodný spoločenský 
a technický prechod na hospodárstvo 
založené na udržateľnom vzťahu dobrých 
prírodných podmienok a dobrých
životných podmienok ľudí. 
Koordinovanými výskumnými 
a inovačnými činnosťami sa zlepší 
chápanie a predpovedanie zmien klímy 
a životného prostredia zo systematického 
a medzisektorového hľadiska, znížia sa 
nepresnosti, určia a posúdia sa slabé 
miesta, riziká, náklady a príležitosti, 
a takisto sa rozšíri rozsah a zlepší sa 

Vzhľadom na cezhraničnú a celosvetovú 
povahu klímy a životného prostredia, na 
ich rozsah pôsobnosti a zložitosť, a na 
medzinárodný rozmer reťaze dodávok 
surovín, činnosti je potrebné vykonávať na 
úrovni Únie a na ďalších vyšších 
úrovniach. Multidisciplinárna povaha 
potrebného výskumu vyžaduje 
zhromažďovanie doplnkových poznatkov 
a zdrojov s cieľom účinne riešiť túto 
výzvu. Zníženie využívania zdrojov 
a vplyvov na životné prostredie a súčasné 
zvýšenie konkurencieschopnosti si bude 
vyžadovať rozhodný spoločenský 
a technický prechod na udržateľné 
hospodárstvo založené na vzájomne 
výhodnom vzťahu medzi biodiverzitou
a ľudskou populáciou. Koordinovanými 
výskumnými a inovačnými činnosťami sa 
zlepší chápanie a predpovedanie zmien 
klímy a životného prostredia zo 
systematického a medzisektorového 
hľadiska, znížia sa nepresnosti, určia 
a posúdia sa slabé miesta, riziká, náklady 
a príležitosti, a takisto sa rozšíri rozsah 
a zlepší sa účinnosť spoločenských 
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účinnosť spoločenských a politických 
reakcií a riešení. Akcie sa budú takisto 
snažiť o vybavenie činiteľov na všetkých 
úrovniach spoločnosti schopnosťami, aby 
sa mohli aktívne zúčastniť tohto procesu.

a politických reakcií a riešení. Akcie sa 
budú takisto snažiť o vybavenie činiteľov 
na všetkých úrovniach spoločnosti 
schopnosťami, aby sa mohli aktívne 
zúčastniť tohto procesu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 362
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – 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 udržateľného využívania 
a 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, plánovanie, 
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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 363
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.3 – písmeno a – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je vytvárať a posudzovať 
inovatívne, nákladovo účinné a udržateľné 
opatrenia na prispôsobenie a zmiernenie, 
zacielené na skleníkové plyny s obsahom
CO2 aj bez obsahu CO2 a zdôrazňujúce 
technické aj netechnické zelené riešenia 
prostredníctvom zhromažďovania 
poznatkov ako základu pre informované, 
skoré a účinné opatrenia a pre zosieťovanie 
potrebných spôsobilostí. Činnosti sa 
zameriavajú na: zlepšenie pochopenia 
zmien klímy a zabezpečovania 
spoľahlivých predpovedí o klíme; 
posudzovanie vplyvov, slabých miest 
a vytváranie inovatívnych nákladovo 
účinných opatrení na prispôsobenie 
a prevenciu rizika; podporu politík na 
zmiernenie.

Cieľom je vytvárať a posudzovať 
inovatívne, nákladovo účinné a udržateľné 
opatrenia na prispôsobenie a zmiernenie, 
zacielené na skleníkové plyny s obsahom 
CO2 aj bez obsahu CO2 a zdôrazňujúce 
technické aj netechnické zelené riešenia 
prostredníctvom zhromažďovania 
poznatkov ako základu pre informované, 
skoré a účinné opatrenia a pre zosieťovanie 
potrebných spôsobilostí. Činnosti sa 
zameriavajú na: zlepšenie pochopenia 
zmien klímy a zabezpečovania 
spoľahlivých predpovedí o klíme; 
posudzovanie vplyvov, slabých miest 
a vytváranie inovatívnych nákladovo 
účinných opatrení na zmiernenie,
prispôsobenie sa a prevenciu rizika; 
podporu politík na zmiernenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 364
Elena Oana Antonescu

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je vytvárať a posudzovať 
inovatívne, nákladovo účinné a udržateľné 
opatrenia na prispôsobenie a zmiernenie, 
zacielené na skleníkové plyny s obsahom 
CO2 aj bez obsahu CO2 a zdôrazňujúce 
technické aj netechnické zelené riešenia 
prostredníctvom zhromažďovania 
poznatkov ako základu pre informované, 
skoré a účinné opatrenia a pre zosieťovanie 
potrebných spôsobilostí. Činnosti sa 
zameriavajú na: zlepšenie pochopenia 
zmien klímy a zabezpečovania 
spoľahlivých predpovedí o klíme; 
posudzovanie vplyvov, slabých miest 

Cieľom je vytvárať a posudzovať 
inovatívne, nákladovo účinné a udržateľné 
opatrenia a stratégie na prispôsobenie 
a zmiernenie, zacielené na skleníkové 
plyny s obsahom CO2 aj bez obsahu CO2
a zdôrazňujúce technické aj netechnické 
zelené riešenia prostredníctvom 
zhromažďovania poznatkov ako základu 
pre informované, skoré a účinné opatrenia 
a pre zosieťovanie potrebných spôsobilostí. 
Činnosti sa zameriavajú na: zlepšenie 
pochopenia zmien klímy a zabezpečovania 
spoľahlivých predpovedí o klíme; 
posudzovanie vplyvov, slabých miest 
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a vytváranie inovatívnych nákladovo 
účinných opatrení na prispôsobenie 
a prevenciu rizika; podporu politík na 
zmiernenie.

a vytváranie inovatívnych nákladovo 
účinných opatrení na prispôsobenie 
a prevenciu rizika; podporu politík na 
zmiernenie.

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 365
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je zabezpečiť poznatky v oblasti 
nakladania s prírodnými zdrojmi, ktorými 
sa dosiahne udržateľná rovnováha medzi 
obmedzenými zdrojmi a potrebami 
spoločnosti a hospodárstva. Činnosti sa 
zameriavajú na: rozširovanie nášho 
chápania fungovania ekosystémov, ich 
interakcií s sociálnymi systémami a ich 
úlohy pri udržiavaní hospodárstva a blaha 
ľudstva; a na zabezpečovanie poznatkov 
a nástrojov na účinné rozhodovanie 
a zapojenie verejnosti.

Cieľom je zabezpečiť poznatky v oblasti 
nakladania s prírodnými zdrojmi, ktorými 
sa dosiahne udržateľná rovnováha medzi 
obmedzenými zdrojmi a potrebami 
spoločnosti a hospodárstva. Činnosti sa 
zameriavajú na: rozširovanie nášho 
chápania fungovania ekosystémov vrátane 
regulačnej úlohy, ktorú zohrávajú oceány 
a lesy pri predchádzaní globálnemu 
otepľovaniu, ich interakcií so sociálnymi 
systémami a ich úlohy pri udržiavaní 
hospodárstva a blaha ľudstva; a na 
zabezpečovanie poznatkov a nástrojov na 
účinné rozhodovanie a zapojenie 
verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.3 – písmeno b – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) Zabezpečenie opatrení na zaistenie 
udržateľného prechodu, riadenia 
a využívania vodných zdrojov 
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a vodohospodárskych služieb.
Cieľom je zlepšiť základňu inovatívnych 
vedomostí o (prechode na) zásobovaní
vodou, o čistení vody, o uzatvorení
vodného cyklu, o opätovnom získavaní
energie/surovín a o zvýšení účasti/zlepšení 
správania konečného používateľa 
s cieľom uspokojiť budúce potreby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 367
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.3 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) Zabezpečenie udržateľných dodávok 
neenergetických a nepoľnohospodárskych 
surovín

(c) Zabezpečenie udržateľného využívania 
a dodávok neenergetických 
a nepoľnohospodárskych surovín
a udržateľného hospodárenia s nimi

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 368
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je zlepšiť základňu vedomostí 
o surovinách a vytvoriť inovatívne riešenie 
na skúmanie, ťažbu, spracovanie,
recykláciu a opätovné získavanie surovín 
nákladovo účinným spôsobom šetrným 
voči životnému prostrediu a na ich 
nahradenie hospodársky príťažlivými 
alternatívami s nižším vplyvom na životné 
prostredie. Činnosti sa zameriavajú na: 
zlepšovanie základne znalostí 

Cieľom je zlepšiť základňu vedomostí 
o surovinách a vytvoriť inovatívne riešenie 
na používanie, recykláciu a opätovné 
získavanie surovín nákladovo účinným 
a zdrojovo efektívnym spôsobom šetrným 
voči životnému prostrediu a na ich 
nahradenie hospodársky príťažlivými 
alternatívami s nižším vplyvom na životné 
prostredie. Činnosti sa zameriavajú na: 
zlepšovanie základne znalostí 
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o dostupnosti surovín; podporu 
udržateľných dodávok a využívania 
surovín; nachádzanie alternatív dôležitých 
surovín; a na zlepšovanie informovanosti 
a zručností spoločnosti v oblasti surovín.

o dostupnosti surovín; podporu 
udržateľných dodávok a využívania 
surovín; podporu ekodizajnu, nachádzanie 
alternatív dôležitých surovín; rozvoj 
procesov a systémov uzavretého cyklu, 
podporu stratégií a technológií 
recyklovania a opätovného použitia; 
opatrenia na strane dopytu oprávňujúce 
občanov a spotrebiteľov na znižovanie 
spotreby surovín a tvorbu odpadu, čím sa 
zlepší informovanosť a zručnosti 
spoločnosti v oblasti surovín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 369
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 5.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je podporovať všetky formy 
ekoinovácie, ktoré napomáhajú prechodu
k zelenému hospodárstvu. Činnosti sa 
zameriavajú na: posilňovanie 
ekoinovačných technológií, postupov, 
služieb a produktov a zvyšovanie ich 
trhového prijatia a replikácie, s osobitnou 
pozornosťou venovanou MSP; podporu 
inovatívnych politík a spoločenských 
zmien; pokrok v oblasti meraní 
a posudzovania smerom k zelenému 
hospodárstvu; a na podporu účinného 
využívania zdrojov prostredníctvom 
digitálnych systémov.

Cieľom je podporovať všetky formy 
ekoinovácie, ktoré napomáhajú prechod
k zelenému hospodárstvu. Činnosti sa 
zameriavajú na: posilňovanie 
ekoinovačných technológií, postupov, 
služieb a produktov a zvyšovanie ich 
trhového prijatia za prístupné ceny a ich
replikácie, s osobitnou pozornosťou 
venovanou MSP; podporu inovatívnych 
politík a spoločenských zmien; pokrok 
v oblasti meraní a posudzovania smerom 
k zelenému hospodárstvu; a na podporu 
účinného využívania zdrojov 
prostredníctvom digitálnych systémov.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 370
Anna Záborská
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 6.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Po prvé, v Únii pretrvávajú výrazné
nerovnosti, či už medzi štátmi, alebo 
v rámci nich. Index ľudského rozvoja, 
ktorým sa meria súhrnný pokrok v oblasti 
zdravia, vzdelávania a príjmov, nadobudol 
v roku 2010 v prípade členských štátov 
Únie hodnoty od 0,743 po 0,895, čo 
dosvedčuje výraznú nerovnováhu medzi 
krajinami. Pretrvávajú aj značné 
nerovnosti medzi pohlaviami: napríklad 
rozdiel v platoch mužov a žien v Únii je 
naďalej 17,8 % v prospech mužov. 
Jednému zo šiestich občanov Únie (takmer 
80 miliónov osôb) v súčasnosti hrozí 
chudoba. V ostatných dvadsiatich rokoch 
sa zvýšila chudoba mladých dospelých 
a rodín s deťmi. Miera nezamestnanosti 
mládeže je vyše 20 %. Stopäťdesiat 
miliónov Európanov (25 %) nikdy 
nepoužilo internet a pravdepodobne nikdy 
nezískajú dostatočnú digitálnu gramotnosť. 
Zvýšila sa aj politická ľahostajnosť 
a polarizácia vo voľbách, ktorá dosvedčuje 
ochabujúcu dôveru občanov v súčasné 
politické systémy. Tieto čísla naznačujú, že 
na určité sociálne skupiny a komunity sa 
neustále zabúda pri sociálnom 
a hospodárskom rozvoji a/alebo 
demokratickej politike.

Po prvé, v Únii pretrvávajú nerovnosti, či 
už medzi štátmi, alebo v rámci nich. Index 
ľudského rozvoja, ktorým sa meria súhrnný 
pokrok v oblasti zdravia, vzdelávania 
a príjmov, nadobudol v roku 2010 
v prípade členských štátov Únie hodnoty 
od 0,743 po 0,895, čo dosvedčuje výraznú 
nerovnováhu medzi krajinami. Pretrvávajú 
aj rozdiely medzi mužmi a ženami 
týkajúce sa rovnakých príležitostí. 
Jednému zo šiestich občanov Únie (takmer 
80 miliónov osôb) v súčasnosti hrozí 
chudoba. V ostatných dvadsiatich rokoch 
sa zvýšila chudoba mladých dospelých 
a rodín s deťmi. Miera nezamestnanosti 
mládeže je vyše 20 %. Stopäťdesiat 
miliónov Európanov (25 %) nikdy 
nepoužilo internet a pravdepodobne nikdy 
nezískajú dostatočnú digitálnu gramotnosť. 
Zvýšila sa aj politická ľahostajnosť 
a polarizácia vo voľbách, ktorá dosvedčuje 
ochabujúcu dôveru občanov v súčasné 
politické systémy. Tieto čísla naznačujú, že 
na určité sociálne skupiny a komunity sa 
neustále zabúda pri sociálnom 
a hospodárskom rozvoji a/alebo 
demokratickej politike.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 371
Petru Constantin Luhan

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 6.3.1 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je posilniť solidaritu a sociálne, Cieľom je posilniť solidaritu a sociálne, 
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hospodárske a politické začlenenie 
a pozitívnu medzikultúrnu dynamiku 
v Európe a s medzinárodnými partnermi 
prostredníctvom prelomovej vedy 
a interdisciplinárnosti, technického 
pokroku a organizačných inovácií. Tu 
môže zohrať významnú úlohu výskum 
v oblasti humanitných vied. Výskum 
podporuje tvorcov politík pri zostavovaní 
politík na boj proti chudobe a na 
predchádzanie rozvoja rôznych foriem 
rozdelení, diskriminácie a nerovností 
v európskej spoločnosti, ako sú napr. 
rodové nerovnosti alebo rozdiely 
v digitálnej alebo inovačnej oblasti, a 
s ostatnými svetovými regiónmi. 
Predovšetkým prispieva k vykonávaniu 
a prispôsobovaniu stratégie Európa 2020 
a širokého vonkajšieho pôsobenia Únie. 
S cieľom vytvoriť excelentnosť v najmenej 
rozvinutých regiónoch sa prijímajú 
osobitné opatrenia, a tak sa rozširuje účasť 
na programe Horizont 2020.

hospodárske a politické začlenenie 
a pozitívnu medzikultúrnu dynamiku 
v Európe a s medzinárodnými partnermi 
prostredníctvom prelomovej vedy 
a interdisciplinárnosti, technického 
pokroku a organizačných inovácií. Tu 
môže zohrať významnú úlohu výskum 
v oblasti humanitných vied. Výskum 
podporuje tvorcov politík pri zostavovaní 
politík na boj proti chudobe a na 
predchádzanie rozvoja rôznych foriem 
rozdelení, diskriminácie a nerovností 
v európskej spoločnosti, ako sú napr. 
rodové nerovnosti, diskriminácia na 
základe pohlavia, rasového alebo 
etnického pôvodu, náboženstva alebo 
presvedčenia, zdravotného postihnutia, 
veku vrátane opatrení na odstránenie 
prekážok týkajúcich sa prístupnosti pre 
ľudí so zdravotným postihnutím alebo 
rozdiely v digitálnej alebo inovačnej 
oblasti, a v ostatných svetových regiónoch. 
Predovšetkým prispieva k vykonávaniu 
a prispôsobovaniu stratégie Európa 2020
a širokého vonkajšieho pôsobenia Únie. 
S cieľom vytvoriť excelentnosť v najmenej 
rozvinutých regiónoch sa prijímajú 
osobitné opatrenia, a tak sa rozširuje účasť 
na programe Horizont 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Viac ako 15 % európskeho obyvateľstva sú osoby so zdravotným postihnutím. Boj proti 
diskriminácii na základe zdravotného postihnutia sa musí jasne uviesť v návrhoch Horizontu 
2020 (v súlade s článkom 21 Európskej charty základných práv, článkom 2 Zmluvy o EÚ, 
článkom 10 Zmluvy o fungovaní EÚ a Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 372
Anna Záborská

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 6.3.1 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je posilniť solidaritu a sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie 
a pozitívnu medzikultúrnu dynamiku 
v Európe a s medzinárodnými partnermi 
prostredníctvom prelomovej vedy 
a interdisciplinárnosti, technického 
pokroku a organizačných inovácií. Tu 
môže zohrať významnú úlohu výskum 
v oblasti humanitných vied. Výskum 
podporuje tvorcov politík pri zostavovaní 
politík na boj proti chudobe a na 
predchádzanie rozvoja rôznych foriem 
rozdelení, diskriminácie a nerovností
v európskej spoločnosti, ako sú napr. 
rodové nerovnosti alebo rozdiely
v digitálnej alebo inovačnej oblasti, a 
s ostatnými svetovými regiónmi. 
Predovšetkým prispieva k vykonávaniu 
a prispôsobovaniu stratégie Európa 2020 
a širokého vonkajšieho pôsobenia Únie. 
S cieľom vytvoriť excelentnosť v najmenej 
rozvinutých regiónoch sa prijímajú 
osobitné opatrenia a tak sa rozširuje účasť 
na programe Horizont 2020.

Cieľom je posilniť solidaritu a sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie 
a pozitívnu medzikultúrnu dynamiku 
v Európe a s medzinárodnými partnermi 
prostredníctvom prelomovej vedy 
a interdisciplinárnosti, technického 
pokroku a organizačných inovácií. Tu 
môže zohrať významnú úlohu výskum 
v oblasti humanitných vied. Výskum 
podporuje tvorcov politík pri zostavovaní 
politík na boj proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu v európskej spoločnosti, 
rozdielom v digitálnej alebo inovačnej 
oblasti, a v ostatných svetových regiónoch. 
Predovšetkým prispieva k vykonávaniu 
a prispôsobovaniu stratégie Európa 2020 
a širokého vonkajšieho pôsobenia Únie. 
S cieľom vytvoriť excelentnosť v najmenej 
rozvinutých regiónoch sa prijímajú 
osobitné opatrenia a tak sa rozširuje účasť 
na programe Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 373
Petru Constantin Luhan

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 6.3.2 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je podporiť rozvoj inovatívnej 
spoločnosti a politiky v Európe 
prostredníctvom zapojenia občanov, 
podnikov a používateľov do výskumu 
a inovácie a podpora koordinovaných 
výskumných a inovačných politík 
v kontexte globalizácie. Osobitná podpora 
sa vyčlení na tvorbu európskeho 

Cieľom je podporiť rozvoj inovatívnej 
spoločnosti a politiky v Európe 
prostredníctvom zapojenia občanov
vrátane osôb so zdravotným postihnutím, 
podnikov a používateľov do výskumu 
a inovácie a podpora koordinovaných 
výskumných a inovačných politík 
v kontexte globalizácie. Osobitná podpora 
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výskumného priestoru a na rozvoj 
rámcových podmienok inovácie.

sa vyčlení na tvorbu európskeho 
výskumného priestoru a na rozvoj 
rámcových podmienok inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 374
Petru Constantin Luhan

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 6.3.1 – odsek 2 – písmeno c 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) zaistiť zapojenie spoločnosti do 
výskumu a inovácie;

(c) zaistiť zapojenie spoločnosti do 
výskumu a inovácií, aj prostredníctvom 
konzultácií s organizáciami občianskej 
spoločnosti, najmä organizácií osôb so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby bol výskum pre spoločnosť prospešný a zmysluplný, je dôležité, aby sa osoby so 
zdravotným postihnutím a ich zastupujúce organizácie plne začlenili do výskumných projektov 
financovaných v rámci programu Horizont 2020. Je to dôležité, pokiaľ chceme zabezpečiť, 
aby európsky výskum poskytoval výsledky v súlade s potrebami spoločnosti a občanov, najmä 
osôb so zdravotným postihnutím. V súčasnosti sa vo výskume v rámci programu Horizont 
2020 začlenenie osôb so zdravotným postihnutím nespomína, preto by sa mal tento návrh 
náležite zmeniť a doplniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 6.3.1 – odsek 2 – písmeno c 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) zaistiť zapojenie spoločnosti do 
výskumu a inovácie;

(c) zaistiť zapojenie spoločnosti do 
výskumu a inovácií; zvýšiť uznanie vedy 
zo strany spoločnosti;
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Or. en

Odôvodnenie

Vnímanie dôležitosti vedy je pre spoločnosť dôležitým faktorom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 376
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 6.3.3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) posilniť bezpečnosť prostredníctvom 
riadenia hraníc;

(b) posilniť bezpečnosť prostredníctvom 
riadenia hraníc, najmä s ohľadom na boj
proti nelegálnemu prisťahovalectvu na 
územie EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 377
Yves Cochet, Jill Evans

Návrh nariadenia
Príloha I – časť III – bod 6.3.3 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) zvýšiť odolnosť Európy voči krízam 
a katastrofám;

(d) zvýšiť prevenciu, reakciu a odolnosť 
Európy voči krízam a katastrofám vrátane 
prírodných katastrof a katastrof 
spôsobených človekom;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 378
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o inovačnú kapacitu a 
schopnosť dodávať nové služby, výrobky 
a procesy, Európa čelí viacerým 
štrukturálnym slabinám. Hlavnými 
problémami, ktoré sú poruke, je relatívne 
slabá história Európy v oblasti prilákania 
a udržania si talentov; nedostatočné 
využívanie existujúcich silných stránok 
výskumu z hľadiska vytvárania 
hospodárskej a spoločenskej hodnoty; 
nízke úrovne podnikateľskej aktivity; 
rozsah zdrojov v póloch excelentnosti, 
ktorý je nedostatočný pre celosvetovú 
súťaž; a nadmerný počet prekážok 
spolupráce v rámci znalostného 
trojuholníka vysokoškolského vzdelávania, 
výskumu a podnikania na európskej 
úrovni.

Pokiaľ ide o inovačnú kapacitu a 
schopnosť dodávať nové služby, výrobky 
a procesy, Európa čelí viacerým 
štrukturálnym slabinám. Hlavnými 
problémami, ktoré sú poruke, je relatívne 
slabá história Európy v oblasti prilákania 
a udržania si talentov; vyčerpanie
technických a vedeckých znalostí 
charakteristických pre rôzne územia
z historického hľadiska; nedostatočné 
využívanie existujúcich silných stránok 
výskumu z hľadiska vytvárania 
hospodárskej a spoločenskej hodnoty; 
nízke úrovne podnikateľskej aktivity; 
rozsah zdrojov v póloch excelentnosti, 
ktorý je nedostatočný pre celosvetovú 
súťaž; a nadmerný počet prekážok 
spolupráce v rámci znalostného 
trojuholníka vysokoškolského vzdelávania, 
výskumu a podnikania na európskej 
úrovni.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmito otázkami sa bude zaoberať EIT 
presadzovaním štrukturálnych zmien na 
poli európskej inovácie. Bude to 
uskutočňovať podporovaním integrácie 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu 
a inovácie najvyšších štandardov, čím 
vytvorí nové prostredia nabádajúce
k inovácii, a presadzovaním 
a podporovaním novej generácie 
podnikateľov. Takto bude EIT v plnej 
miere prispievať k cieľom stratégie Európa 

Týmito otázkami sa bude zaoberať EIT 
presadzovaním štrukturálnych zmien na 
poli európskej inovácie. Bude to 
uskutočňovať podporovaním integrácie 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu 
a inovácie najvyšších štandardov, čím
rozšíri centrá spoločného umiestnenia 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
vo všetkých európskych regiónoch, a tak
vytvorí nové prostredia napomáhajúce
inováciu, ako aj presadzovaním 
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2020, a to k hlavným iniciatívam Inovácia 
v Únii a Mládež v pohybe.

a podporovaním novej generácie 
podnikateľov. Takto bude EIT v plnej 
miere prispievať k cieľom stratégie Európa 
2020, a to k hlavným iniciatívam Inovácia 
v Únii a Mládež v pohybe

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 380
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EIT pôsobí prostredníctvom ZIS v súlade s 
logikou podnikania. Predpokladom je silné 
vedúce postavenie: každé ZIS riadi 
výkonný riaditeľ. Partnerov ZIS zastupuje 
jediný právny subjekt s cieľom umožniť 
zjednodušený rozhodovací proces. ZIS 
musia zostavovať ročný obchodný plán 
vrátane ambiciózneho portfólia činností od 
vzdelávania po tvorbu podnikov, ktorý 
obsahuje jasné ciele a výsledky a prihliada 
na vplyv na trh a spoločnosť. Súčasné 
pravidlá týkajúce sa účasti, hodnotenia 
a monitorovania ZIS umožňujú rýchle 
rozhodnutia obchodnej povahy.

EIT pôsobí prostredníctvom ZIS v súlade s 
logikou podnikania. Predpokladom je silné 
vedúce postavenie: každé ZIS riadi 
výkonný riaditeľ. Partnerov ZIS zastupuje 
jediný právny subjekt s cieľom umožniť 
zjednodušený rozhodovací proces. ZIS 
musia zostavovať ročný obchodný plán 
vrátane ambiciózneho portfólia činností od 
vzdelávania po tvorbu podnikov, ktorý 
obsahuje jasné ciele a výsledky, prihliada 
na vplyv na trh a spoločnosť a má jasnú
pridanú hodnotu vyplývajúcu z prístupu 
orientovaného na výsledky. Súčasné 
pravidlá týkajúce sa účasti, hodnotenia 
a monitorovania ZIS umožňujú rýchle 
rozhodnutia obchodnej povahy.

Or. it

Odôvodnenie

Odkaz na prístup orientovaný na výsledky uvedený v názve odseku sa neodráža v jeho texte,
pričom na pridanú hodnotu vyplývajúcu z tohto prístupu je potrebné výslovne poukázať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 381
Oreste Rossi
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 3 – písmeno b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Stratégia a činnosti EIT sa riadia 
zameraním sa na spoločenské výzvy, ktoré 
majú veľký význam pre budúcnosť, ako sú 
napr. zmeny klímy alebo udržateľná 
energia. Riešením kľúčových
spoločenských výziev komplexným 
spôsobom EIT podporí interdisciplinárne 
a multidisciplinárne prístupy a pomôže 
zameriavať výskumné úsilie partnerov 
v rámci ZIS.

Stratégia a činnosti EIT sa riadia 
zameraním sa na spoločenské výzvy, ktoré 
majú veľký význam pre budúcnosť. EIT 
riešením kľúčových spoločenských výziev 
komplexným spôsobom podporí 
interdisciplinárne a multidisciplinárne 
prístupy a pomôže zameriavať výskumné 
úsilie partnerov v rámci ZIS.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 382
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 3 – písmeno c – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EIT v plnej miere integruje vzdelávanie 
a odbornú prípravu vo všetkých fázach 
kariéry a vytvára nové a inovatívne učebné 
osnovy s cieľom reagovať na potrebu 
nových profilov, ktoré si vyžadujú zložité 
spoločenské a hospodárske výzvy. EIT 
preto bude zohrávať kľúčovú úlohu 
v uznávaní nových titulov a diplomov 
v členských štátoch.

EIT v plnej miere integruje vzdelávanie 
a odbornú prípravu vo všetkých fázach 
kariéry a vytvára nové a inovatívne učebné 
osnovy s cieľom reagovať na potrebu 
nových profilov, ktoré si vyžaduje neustály
vývoj spoločnosti, hospodárstva a trhu
práce. EIT preto bude zohrávať kľúčovú 
úlohu v uznávaní nových titulov 
a diplomov v členských štátoch.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 383
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 3 – písmeno b – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EIT bude mať takisto podstatnú úlohu pri 
doladení koncepcie podnikania v rámci 
svojich vzdelávacích programov, ktoré 
propagujú podnikanie v kontexte 
intenzívnych poznatkov, ktorý stavia na 
inovatívnom výskume a prispieva k 
vytváraniu riešení s veľkým spoločenským
významom.

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Snaha spájať koncepciu podnikania výhradne so vzdelávacími programami je riskantná a
nebezpečná, pretože to znamená vopred určiť, kto je „podnikateľ“ a kto nie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 384
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 3 – písmeno f – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EIT výrazne prispeje k dosahovaniu cieľov 
vytýčených v programe Horizont 2020, 
najmä prostredníctvom riešenia 
spoločenských výziev spôsobom, ktorý 
dopĺňa ostatné iniciatívy v týchto 
oblastiach. Testuje nové a zjednodušené 
prístupy k financovaniu a správe, čím 
zohráva úlohu priekopníka v rámci 
európskeho inovačného priestoru. Jeho 
prístup k financovaniu bude pevne 
založený na silnom pákovom efekte, ktorý 
mobilizuje verejné a súkromné finančné 
prostriedky. Navyše bude používať úplne 
nové nástroje na cielenú podporu 
jednotlivých činností prostredníctvom 
nadácie EIT.

EIT výrazne prispeje k dosahovaniu cieľov 
vytýčených v programe Horizont 2020, 
najmä prostredníctvom riešenia 
spoločenských výziev spôsobom, ktorý 
dopĺňa ostatné iniciatívy v týchto 
oblastiach. Testuje nové a zjednodušené 
prístupy k financovaniu a správe, čím 
zohráva úlohu priekopníka v rámci 
európskeho inovačného priestoru. Jeho 
prístup k financovaniu bude pevne 
založený na silnom pákovom efekte, ktorý 
mobilizuje verejné a súkromné finančné 
prostriedky. Navyše bude používať úplne 
nové nástroje na cielenú podporu 
jednotlivých činností.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 385
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 3 – písmeno g – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prostredníctvom ZIS a stredísk spoločného 
umiestnenia – uzlov excelentnosti, ktoré 
spájajú partnerov z oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
podnikania v danej zemepisnej lokalite –
bude EIT prepojený aj s regionálnou 
politikou. Predovšetkým zaručí lepšie 
prepojenie inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania s regionálnymi inováciami 
a rastom v kontexte regionálnych 
a vnútroštátnych inteligentných 
špecializovaných stratégií. Takýmto 
pôsobením prispeje k dosahovaniu cieľov 
politiky Únie v oblasti súdržnosti.

Prostredníctvom ZIS a stredísk spoločného 
umiestnenia – uzlov excelentnosti, ktoré 
spájajú partnerov z oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
podnikania v danej zemepisnej lokalite –
bude EIT prepojený aj s regionálnou 
politikou. Predovšetkým zaručí lepšie 
prepojenie inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania a trhu práce s regionálnymi a 
miestnymi inováciami a rastom v kontexte 
miestnych, regionálnych a vnútroštátnych 
inteligentných špecializovaných stratégií. 
Takýmto pôsobením prispeje 
k dosahovaniu cieľov politiky Únie v 
oblasti súdržnosti.

Or. it

Odôvodnenie

Ak sa vysokoškolské vzdelávanie nebude spájať aj s trhom práce, najmä na regionálnej a
miestnej úrovni, Európa nebude môcť vyriešiť jeden zo svojich hlavných nedostatkov z 
hľadiska hospodárskeho rastu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 386
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka

Text predložený Komisiou

I Excelentná veda, z čoho: 27818

1. Európska rada pre výskum 15008
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2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3505
3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného 

vzdelávania a profesijného rozvoja
6503

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane 
elektronických infraštruktúr)

2802

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 20280

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných 
technológií*

15580, z čoho 500 na 
EIT

2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 4000

3. Inovácie v MSP 700
III Spoločenské výzvy, z čoho: 35888

1. Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 9077, z čoho 292 na 
EIT

2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, 
morský a námorný výskum a biohospodárstvo;

4694, z čoho 150 na 
EIT

3. Bezpečná, čistá a efektívna energia 6537, z čoho 210 na 
EIT

4. Inteligentná, zelená a integrovaná doprava 7690, z čoho 247 na 
EIT

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska 
zdrojov a suroviny 

3573, z čoho 115 na 
EIT

6. Inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť 4317, z čoho 138 na 
EIT

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 1542 + 1652***

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212
SPOLU 87740

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I Excelentná veda, z čoho: 29,3 %
1. Európska rada pre výskum 14,5 %

2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3,9 %
3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného 

vzdelávania a profesijného rozvoja
7,4 %

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane 3,5 %
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elektronických infraštruktúr)

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 25,2 %

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných 
technológií*

17,7 %

2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 4,5 %

3. Inovácie v MSP 3 %
III Spoločenské výzvy, z čoho: 40,4 %

1. Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 12 % 
2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, 
morský a námorný výskum a biohospodárstvo;

5,3 %

3. Bezpečná, čistá a efektívna energia 7,7 %

4. Inteligentná, zelená a integrovaná doprava 8,7 %

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska 
zdrojov a suroviny 

4,2 %

6. Inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť 2,5 %
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 3 %

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2,1 %
SPOLU 100 %

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť váhu každého 
rozpočtového riadku, keďže celkové krytie je predmetom dohody v rámci rokovaní o VFR. 
[Percentuálne hodnoty sa nahradia zodpovedajúcimi číselnými údajmi v mil. EUR, hneď ako 
sa dosiahne dohoda týkajúca sa celkového finančného krytia v súlade s nariadením Rady, 
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020]

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 387
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka

Text predložený Komisiou
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I Excelentná veda, z čoho: 27818
1. Európska rada pre výskum 15008
2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3505

3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, 
odborného vzdelávania a profesijného rozvoja

6503

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane 
elektronických infraštruktúr)

2802

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 20280
1. Vedúce postavenie v rámci podporných 

a priemyselných technológií*
15580, z čoho 500 na 
EIT

2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 4000
3. Inovácie v MSP 700

III Spoločenské výzvy, z čoho: 35888
1. Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 9077, z čoho 292 na 

EIT
2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné 

poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum 
a biohospodárstvo;

4694, z čoho 150 na 
EIT

3. Bezpečná, čistá a efektívna energia 6537, z čoho 210 na 
EIT

4. Inteligentná, zelená a integrovaná doprava 7690, z čoho 247 na 
EIT

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska 
zdrojov a suroviny 

3573, z čoho 115 na 
EIT

6. Inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť 4317, z čoho 138 na 
EIT

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 1542 + 1652***
Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212

SPOLU 87740
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Or. en

Odôvodnenie

Pri rovnakej celkovej sume treba zmeniť priority, ktoré Komisia navrhuje. Na dosiahnutie 
cieľa vedúceho postavenia v priemysle má strategický význam posilnenie účasti malých 
a stredných podnikov tým, že sa im zjednoduší prístup k úverom a zvýši sa miera prideľovania 
prostriedkov inovatívnym malým a stredným podnikom. Okrem toho musí mať z hľadiska 
spoločenských výziev prednosť výskum v oblasti medicíny, ktorý musí dostávať omnoho väčší 
prídel finančných prostriedkov, než navrhuje Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 388
Julie Girling

I Excelentná veda, z čoho: 23 818
1. Európska rada pre výskum 10 008
2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 4 505

3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, 
odborného vzdelávania a profesijného rozvoja

6 503

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane 
elektronických infraštruktúr)

2 802

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 25 280
1. Vedúce postavenie v rámci podporných 

a priemyselných technológií*
15 580, z čoho 500 na 
EIT

2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 6 000
3. Inovácie v MSP 3 700

III Spoločenské výzvy, z čoho: 34 388
1. Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 13 147, z čoho 292 na 

EIT
2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné 

poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum 
a biohospodárstvo;

4 694, z čoho 150 na 
EIT

3. Bezpečná, čistá a efektívna energia 4 537, z čoho 140 na 
EIT

4. Inteligentná, zelená a integrovaná doprava 6 690, z čoho 217 na 
EIT

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska 
zdrojov a suroviny 

1 003, z čoho 45 na 
EIT

6. Inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť 4 317, z čoho 138 na 
EIT

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 1 042 + 1 482***
Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2 212

SPOLU 87 740
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Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka

Text predložený Komisiou

I Excelentná veda, z čoho: 27818

1. Európska rada pre výskum 15008
2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3505

3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného 
vzdelávania a profesijného rozvoja 6503

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane 
elektronických infraštruktúr) 2802

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 20280

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných 
technológií*

15580, z čoho 500 na 
EIT

2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 4000
3. Inovácie v MSP 700

III Spoločenské výzvy, z čoho: 35888

1. Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 9077, z čoho 292 na EIT
2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 

a námorný výskum a biohospodárstvo; 4694, z čoho 150 na EIT

3. Bezpečná, čistá a efektívna energia 6537, z čoho 210 na EIT

4. Inteligentná, zelená a integrovaná doprava 7690, z čoho 247 na EIT
5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov 

a suroviny 3573, z čoho 115 na EIT

6. Inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť 4317, z čoho 138 na EIT
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 1542 + 1652***

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212

SPOLU 87740
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I Excelentná veda, z čoho: 31,8 %

1. Európska rada pre výskum 17,1 %

2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 4 %
3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného 

vzdelávania a profesijného rozvoja 7,5 %

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane 
elektronických infraštruktúr) 3,2 %

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 23,3 %

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných 
technológií* 17,8 %

2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 4,6 %

3. Inovácie v MSP 0,9 %

III Spoločenské výzvy, z čoho: 41,3 %

1. Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 10,3 %
2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 

a námorný výskum a biohospodárstvo; 5,3 %

3. Bezpečná, čistá a efektívna energia 7,5 %

4. Inteligentná, zelená a integrovaná doprava 8,8 %

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov 
a suroviny 4,1 %

6. Inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť 5,3 %

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 1,2 %

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2,5 %

SPOLU Horizont 2020 pred ITER 100 %

ITER 3,2 %

SPOLU Horizont 2020 + ITER 103,2 %
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Or. en

Odôvodnenie

Rozpočty pre piliere 2 a 3 by sa pre EIT nemali čerpať. Ak je EIT najviac nákladovo účinný 
spôsob s najväčšou pridanou hodnotou na plnenie cieľov 2 a 3, tieto sumy by sa mohli 
presunúť do programov EIT po hodnotení v polovici trvania. Z pôvodného rozpočtu EIT ide 
500 mil. EUR na: „inkluzívnu inováciu“ (300 mil.) na rozšírenie účasti, Marie Curie (100 
mil.) a inovácie v MSP (100 mil.). ITER je jedinečné zariadenie pre výskum vysoko teplotnej, 
astrofyzikálnej a plazmovej fyziky, materiálov a magnetovej technológie. Navrhuje sa, aby sa 
rozpočet Horizontu 2020 zvýšil podľa veľkosti ITER, aby ITER pokračoval v danom rámci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 389
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka – informácie k tabuľke – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

*Vrátane 8 975 miliónov EUR na 
informačné a komunikačné technológie 
*IKT', z čoho 1 795 miliónov EUR na 
fotoniku a mikro- a nanoelektroniku, 4 293 
miliónov EUR na nanotechnológie, 
moderné materiály a modernú výrobu 
a spracovanie, 575 miliónov EUR na 
biotechnológiu a 1 737 miliónov EUR na 
vesmír. Z toho vyplýva, že 6 663 miliónov 
EUR bude k dispozícii na podporu 
kľúčových podporných technológií.

*Vrátane 57,6 % na informačné 
a komunikačné technológie (IKT), z čoho 
11,5 % na fotoniku a mikro-
a nanoelektroniku, 27,6 % na 
nanotechnológie, moderné materiály 
a modernú výrobu a spracovanie, 3,7 % na 
biotechnológiu a 11,1 % na vesmír. Z toho 
vyplýva, že 42,9 % bude k dispozícii na 
podporu kľúčových podporných 
technológií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 390
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka – informácie k tabuľke

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

**Približne 1131 miliónov EUR z tejto 
sumy môže ísť na realizáciu projektov 

** Približne 28,3 % z tejto sumy môže ísť 
na realizáciu projektov v rámci 
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v rámci strategického plánu energetických 
technológií (plánu SET). Približne jedna 
tretina z toho môže ísť MSP.

strategického plánu energetických 
technológií (plánu SET). Približne jedna 
tretina z toho môže ísť MSP.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 391
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka – informácie k tabuľke – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

*** Celková suma bude k dispozícii 
prostredníctvom pridelení podľa článku 6 
ods. 3. Druhé pridelenie vo výške 1 652 
miliónov EUR sa uskutoční na pomernom 
základe z rozpočtov na priority 
Spoločenské výzvy a Vedúce postavenie 
v rámci podporných priemyselných 
technológií, a to na orientačnej báze a po 
vykonaní preskúmania uvedeného 
v článku 26 ods. 1.

vypúšťa sa

Or. en


