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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vývoj skríningových programov závisí od 
identifikácie včasných biologických 
ukazovateľov rizika a vypuknutia 
ochorenia, pričom ich zavedenie závisí od 
testovania a schválenia skríningových 
metód a programov. Schopnosť 
identifikovať jedincov a skupiny 
obyvateľov so zvýšeným rizikom 
ochorenia umožní vyvinúť 
personalizované, stratifikované 
a kolektívne stratégie účinnej a nákladovo 
efektívnej prevencie.

Vývoj skríningových programov závisí 
nielen od identifikácie včasných 
biologických ukazovateľov rizika, ale aj od 
kľúčových spôsobov a vypuknutia 
ochorenia, pričom ich zavedenie závisí od 
testovania a schválenia skríningových 
metód a programov. Schopnosť 
identifikovať jedincov a skupiny 
obyvateľov so zvýšeným rizikom 
ochorenia umožní vyvinúť 
personalizované, stratifikované 
a kolektívne stratégie účinnej a nákladovo 
efektívnej prevencie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vývoj skríningových programov závisí od 
identifikácie včasných biologických 
ukazovateľov rizika a vypuknutia 
ochorenia, pričom ich zavedenie závisí od 
testovania a schválenia skríningových 
metód a programov. Schopnosť 
identifikovať jedincov a skupiny 
obyvateľov so zvýšeným rizikom 
ochorenia umožní vyvinúť 
personalizované, stratifikované
a kolektívne stratégie účinnej a nákladovo 
efektívnej prevencie.

Vývoj skríningových programov závisí od 
identifikácie včasných biologických 
ukazovateľov rizika a vypuknutia 
ochorenia, pričom ich zavedenie závisí od 
testovania a schválenia skríningových 
metód a programov. Schopnosť 
identifikovať jedincov a skupiny 
obyvateľov so zvýšeným rizikom 
ochorenia umožní vyvinúť 
personalizované, stratifikované 
a kolektívne stratégie účinnej a nákladovo 
efektívnej prevencie. V tejto súvislosti 
budú prioritou skríningové programy, 
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v ktorých je k dispozícii prevencia alebo 
liečba pre príslušného pacienta, alebo je 
pravdepodobný jej vývoj.

Or. de

Odôvodnenie

Skríningové programy, ktoré nemajú žiadny liečebný ani preventívny prínos, nie sú žiadnym 
riešením a vytvárajú ďalšie problémy, napríklad v oblasti ochrany údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Peter Liese, Richard Seeber

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.2a Riešenie príčin neplodnosti
V záujme vývoja účinnejšej prevencie, 
diagnostiky a riadenia porúch spojených 
s neplodnosťou je potrebný výskum. 
Výskum bude zameraný na také oblasti, 
akými sú príčiny neplodnosti vrátane 
neplodnosti, ktorá má pôvod v plode, a iné 
súvisiace poruchy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.2b Mužská antikoncepcia
Antikoncepcia sa rieši najmä 
prostredníctvom metód, ktoré predstavujú 
zodpovednosť a zaťaženie pre ženy. 
V niektorých prípadoch to vedie k vážnym 
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problémom, napríklad vedľajším účinkom 
a kontraindikáciám. Preto by mala byť 
prioritou aj mužská antikoncepcia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Christel Schaldemose

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ľudí neustále ohrozujú nové a akútne 
infekcie (vrátane infekcií v dôsledku 
klimatických zmien), odolnosť existujúcich 
patogénov voči liekom a iné priame 
a nepriame dôsledky klimatických zmien. 
Modelovanie epidémií, efektívne 
reagovanie na pandémie a reagovanie na 
následky neinfekčných chorôb 
vznikajúcich v dôsledku klimatických 
zmien, napríklad snahou o udržanie 
a zvýšenie možností boja proti infekčným 
ochoreniam rezistentným voči liekom, 
vyžadujú dokonalejšie metódy dohľadu, 
siete včasného varovania, zdravotnícke 
organizácie a kampane zamerané na 
pripravenosť na tieto situácie.

Ľudí neustále ohrozujú nové a akútne 
infekcie (vrátane infekcií v dôsledku 
klimatických zmien), odolnosť existujúcich 
patogénov voči liekom a iné priame 
a nepriame dôsledky klimatických zmien. 
Modelovanie epidémií, efektívne 
reagovanie na pandémie a reagovanie na 
následky neinfekčných chorôb 
vznikajúcich v dôsledku klimatických 
zmien, napríklad snahou o udržanie 
a zvýšenie možností boja proti infekčným 
ochoreniam rezistentným voči liekom, si 
vyžaduje dokonalejšie metódy dohľadu 
vrátane dohľadu nad odolnosťou voči 
liekom v prípade humánnych aj 
veterinárnych liekov, siete včasného 
varovania, zdravotnícke organizácie 
a kampane zamerané na pripravenosť na 
tieto situácie.

Or. da

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Vittorio Prodi

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



PE492.615v02-00 6/57 AM\906857SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vývoj nových a lepších preventívnych 
opatrení, diagnostiky a liečby vyžaduje 
lepšie pochopenie zdravia a ochorenia vo 
všetkých vekových kategóriách. 
Nevyhnutným predpokladom lepšieho 
pochopenia všetkých aspektov procesov 
ochorenia vrátane opätovnej klasifikácie 
bežných variácií a ochorenia 
a predpokladom overenia a využitia 
výsledkov výskumu v klinickej praxi je 
medziodborový, translačný výskum 
patofyziológie ochorenia na základe 
molekulárnych údajov.

Vývoj nových a lepších preventívnych 
opatrení, diagnostiky a liečby si vyžaduje 
lepšie pochopenie zdravia a ochorenia vo 
všetkých vekových kategóriách. 
Nevyhnutným predpokladom lepšieho 
pochopenia všetkých aspektov procesov 
ochorenia vrátane opätovnej klasifikácie 
bežných variácií a ochorenia 
a predpokladom overenia a využitia 
výsledkov výskumu v klinickej praxi je 
medziodborový, translačný výskum 
patofyziológie ochorenia na základe 
molekulárnych údajov s využitím nástrojov 
a prístupov založených na ľudskej 
biológii..

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Zofija Mazej Kukovič

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vývoj nových a lepších preventívnych 
opatrení, diagnostiky a liečby vyžaduje 
lepšie pochopenie zdravia a ochorenia vo 
všetkých vekových kategóriách. 
Nevyhnutným predpokladom lepšieho 
pochopenia všetkých aspektov procesov 
ochorenia vrátane opätovnej klasifikácie 
bežných variácií a ochorenia 
a predpokladom overenia a využitia 
výsledkov výskumu v klinickej praxi je 
medziodborový, translačný výskum 
patofyziológie ochorenia na základe 
molekulárnych údajov.

Vývoj nových a lepších preventívnych 
opatrení, diagnostiky a liečby si vyžaduje 
lepšie pochopenie zdravia a ochorenia vo 
všetkých vekových kategóriách. 
Nevyhnutným predpokladom lepšieho 
pochopenia všetkých aspektov procesov 
ochorenia vrátane opätovnej klasifikácie 
bežných variácií a ochorenia 
a predpokladom overenia a využitia 
výsledkov výskumu v klinickej praxi je 
medziodborový, translačný výskum 
patofyziológie ochorenia na základe 
molekulárnych údajov. Osobitne by sa 
mali podporovať projekty v oblasti 
translačného výskumu zamerané na 
rýchlejšie a efektívnejšie využívanie 
laboratórnych výsledkov v lekárskej praxi, 
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najmä v tých oblastiach, ktoré sa 
vyznačujú vysokými neuspokojenými 
potrebami, ako hematológia a onkológia, 
zriedkavé choroby a antimikrobiálna 
rezistencia.

Or. sl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podporný výskum bude zahŕňať 
a podnecovať vývoj a použitie nových 
nástrojov a prístupov na tvorbu 
biomedicínskych údajov a využívať 
omické vedy, vysokovýkonné metódy 
a postupy systémovej medicíny. Tieto 
činnosti budú vyžadovať úzke prepojenie 
medzi základným a klinickým výskumom 
a dlhodobými kohortnými štúdiami 
(a zodpovedajúcimi hlavnými oblasťami 
výskumu), ako je to uvedené vyššie. 
V záujme normalizácie, uchovávania 
a výmeny údajov a prístupu k nim, ktoré sú 
základnými predpokladmi maximálneho 
využívania údajov a stimulácie 
inovačnejších a efektívnejších spôsobov 
analýzy a kombinovania súborov údajov, je 
potrebné aj úzke prepojenie s výskumom 
a zdravotnými infraštruktúrami (databázy, 
biobanky atď.).

Podporný výskum bude zahŕňať 
a podnecovať vývoj a použitie nových 
nástrojov a prístupov na tvorbu 
biomedicínskych údajov a využívať 
omické vedy založené na ľudskej biológii, 
vysokovýkonné metódy a postupy 
systémovej medicíny. Tieto si činnosti 
budú vyžadovať úzke prepojenie medzi 
základným a klinickým výskumom 
a dlhodobými kohortnými štúdiami 
(a zodpovedajúcimi hlavnými oblasťami 
výskumu), ako je to uvedené vyššie. 
V záujme činností normalizácie, 
uchovávania a výmeny údajov a prístupu 
k nim, ktoré sú základnými predpokladmi 
maximálneho využívania údajov 
a stimulácie inovačnejších a efektívnejších 
spôsobov analýzy a kombinovania súborov 
údajov, je potrebné aj úzke prepojenie 
s výskumom a zdravotnými 
infraštruktúrami (databázy, biobanky atď.).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Christel Schaldemose
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podporný výskum bude zahŕňať 
a podnecovať vývoj a použitie nových 
nástrojov a prístupov na tvorbu 
biomedicínskych údajov a využívať 
omické vedy, vysokovýkonné metódy 
a postupy systémovej medicíny. Tieto 
činnosti budú vyžadovať úzke prepojenie 
medzi základným a klinickým výskumom 
a dlhodobými kohortnými štúdiami 
(a zodpovedajúcimi hlavnými oblasťami 
výskumu), ako je to uvedené vyššie. 
V záujme normalizácie, uchovávania 
a výmeny údajov a prístupu k nim, ktoré sú 
základnými predpokladmi maximálneho 
využívania údajov a stimulácie 
inovačnejších a efektívnejších spôsobov 
analýzy a kombinovania súborov údajov, je 
potrebné aj úzke prepojenie s výskumom 
a zdravotnými infraštruktúrami (databázy, 
biobanky atď.).

Podporný výskum bude zahŕňať 
a podnecovať vývoj a použitie nových 
nástrojov a prístupov na tvorbu 
biomedicínskych údajov a využívať 
omické vedy, vysokovýkonné metódy 
a postupy systémovej medicíny. Tieto 
činnosti si budú vyžadovať úzke prepojenie 
medzi základným a klinickým výskumom 
a dlhodobými kohortnými štúdiami 
(a zodpovedajúcimi hlavnými oblasťami 
výskumu), ako je to uvedené vyššie. 
V záujme činností normalizácie, 
uchovávania a výmeny údajov a voľného 
prístupu k nespracovaným údajom, ktoré 
sú základnými predpokladmi maximálneho 
využívania údajov a stimulácie 
inovačnejších a efektívnejších spôsobov 
analýzy a kombinovania súborov údajov, je 
potrebné aj úzke prepojenie s výskumom 
a zdravotnými infraštruktúrami (databázy, 
biobanky atď.).

Or. da

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podpora personalizovaných liekov na 
závažné ochorenia
Personalizovaná medicína sa zameriava 
na vývoj nových preventívnych 
a liečebných stratégií, ktoré sa môžu 
prispôsobiť požiadavkám vymedzených 
skupín pacientov s cieľom zabezpečiť 
účinnejšiu, bezpečnejšiu a úspornejšiu 
liečbu. Musia sa určiť a lepšie vysvetliť 
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činitele, ktoré majú vplyv na rozhodovanie 
o liečbe a ktoré sa musia vypracovať 
prostredníctvom výskumu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je potrebné vytvoriť efektívnejšie 
preventívne vakcíny (alebo iné 
preventívne opatrenia) a systémy
očkovania pre širšiu škálu ochorení 
založené na získaných údajoch. Tento krok 
vyžaduje lepšie pochopenie ochorenia, 
procesu choroby a následných epidémií 
a realizáciu klinických a súvisiacich štúdií.

Je potrebné podporovať vývoj 
efektívnejších preventívnych vakcín 
a systémov očkovania pre širšiu škálu 
ochorení vrátane chorôb súvisiacich 
s chudobou, ako sú HIV/AIDS, 
tuberkulóza, malária a zanedbávané 
ochorenia, založených na získaných 
údajoch. Môžu sa tiež využívať poznatky 
o hlavných rizikových činiteľoch choroby, 
ako aj behaviorálna veda, s cieľom 
vyvinúť účinné stratégie prevencie 
zamerané na tieto rizikové činitele 
a podporu zdravého životného štýlu 
a významu zdravej stravy. Tento krok má 
obrovský potenciál, pokiaľ ide o zníženie 
bremena chronických ochorení, ale 
vyžaduje si lepšie pochopenie ochorenia, 
procesu choroby a následných epidémií 
a realizáciu klinických a súvisiacich štúdií.

Or. sl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.6 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vývoj novej a efektívnejšej diagnostiky 
vyžaduje lepšie pochopenie zdravia, 
ochorenia a procesu choroby. Budú sa 
rozvíjať nové i existujúce technológie 
s cieľom výrazne zlepšiť výsledky liečby 
vďaka včasnejšej a presnejšej diagnostike 
a lepšiemu prispôsobeniu liečby 
jednotlivým pacientom.

Vývoj novej a efektívnejšej diagnostiky si 
vyžaduje lepšie pochopenie zdravia, 
ochorenia a procesu choroby. Budú sa 
rozvíjať nové i existujúce technológie 
s cieľom výrazne zlepšiť výsledky liečby 
vďaka včasnejšej a presnejšej diagnostike 
a lepšiemu prispôsobeniu liečby 
jednotlivým pacientom. V tejto súvislosti 
budú prioritou diagnostické postupy, 
v ktorých sú k dispozícii preventívne alebo 
liečebné opatrenia pre príslušných 
pacientov, alebo je v blízkej budúcnosti 
pravdepodobná ich dostupnosť.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vývoj novej a efektívnejšej diagnostiky 
vyžaduje lepšie pochopenie zdravia, 
ochorenia a procesu choroby. Budú sa 
rozvíjať nové i existujúce technológie 
s cieľom výrazne zlepšiť výsledky liečby 
vďaka včasnejšej a presnejšej diagnostike 
a lepšiemu prispôsobeniu liečby 
jednotlivým pacientom.

Vývoj novej a efektívnejšej diagnostiky in 
vitro a obrazovej diagnostiky si vyžaduje 
lepšie pochopenie zdravia, ochorenia 
a procesu choroby. Budú sa rozvíjať nové 
i existujúce technológie s cieľom výrazne 
zlepšiť výsledky liečby vďaka včasnejšej 
a presnejšej diagnostike a lepšiemu 
prispôsobeniu liečby jednotlivým 
pacientom.

Or. en

Odôvodnenie

V rámci tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa majú podporiť overené diagnostické 
nástroje, ktoré už fungujú a predstavujú silnú oblasť výskumu, napríklad pokiaľ ide o vývoj na 
skrátenie času od vzniku príznakov po diagnostikovanie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je dôležité podporiť zdokonaľovanie 
prierezových podporných technológií 
v oblasti liekov, vakcín a iných 
terapeutických prístupov vrátane 
transplantácie, génových a bunkových 
liečebných postupov, zvýšiť úspešnosť 
procesu vývoja liekov a vakcín (vrátane 
alternatívnych metód, ktorá nahrádzajú 
klasické postupy testovania bezpečnosti 
a účinnosti, napr. vývoj nových metód), 
vyvinúť postupy regeneratívnej medicíny 
vrátane postupov využívajúcich kmeňové 
bunky, vyvinúť zdokonalené liečebné 
a asistenčné zariadenia a systémy, 
udržiavať a rozvíjať naše schopnosti 
v oblasti boja proti prenosným, 
zriedkavým, závažným a chronickým 
ochoreniam a podniknúť medicínske 
opatrenia v závislosti od dostupnosti 
účinných antimikrobiálnych liekov, 
vyvinúť komplexné postupy na liečenie 
komorbidít vo všetkých vekových 
kategóriách a vylúčiť polyfarmáciu. Tieto 
zlepšenia pomôžu pri vývoji nových, 
efektívnejších, výhodnejších 
a udržateľných spôsobov liečby ochorení 
a zvládania postihnutia.

Je dôležité podporiť zdokonaľovanie 
prierezových podporných technológií 
v oblasti liekov, vakcín a iných 
terapeutických prístupov vrátane 
transplantácie, génových a bunkových 
liečebných postupov, zvýšiť úspešnosť 
procesu vývoja liekov a vakcín (vrátane 
alternatívnych metód, ktoré nahrádzajú 
klasické postupy testovania bezpečnosti 
a účinnosti, napr. vývoj nových metód), 
vyvinúť postupy regeneratívnej medicíny 
vrátane postupov využívajúcich kmeňové 
bunky, vyvinúť zdokonalené liečebné 
a asistenčné zariadenia a systémy, 
udržiavať a rozvíjať naše schopnosti 
v oblasti boja proti prenosným, 
zriedkavým, závažným a chronickým 
ochoreniam a podniknúť medicínske 
opatrenia v závislosti od dostupnosti 
účinných antimikrobiálnych liekov,
presadzovať účinnejšie a lepšie využívanie 
súčasných a nových diagnostických 
nástrojov na boj proti antimikrobiálnej 
rezistencii a vyvinúť komplexné postupy 
na liečenie komorbidít vo všetkých 
vekových kategóriách a vylúčiť 
polyfarmáciu. Tieto zlepšenia pomôžu pri 
vývoji nových, efektívnejších, 
výhodnejších a udržateľných spôsobov 
liečby ochorení a zvládania postihnutia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.8 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je dôležité podporiť zdokonaľovanie 
prierezových podporných technológií 
v oblasti liekov, vakcín a iných 
terapeutických prístupov vrátane 
transplantácie, génových a bunkových 
liečebných postupov, zvýšiť úspešnosť 
procesu vývoja liekov a vakcín (vrátane 
alternatívnych metód, ktorá nahrádzajú 
klasické postupy testovania bezpečnosti 
a účinnosti, napr. vývoj nových metód), 
vyvinúť postupy regeneratívnej medicíny 
vrátane postupov využívajúcich kmeňové 
bunky, vyvinúť zdokonalené liečebné 
a asistenčné zariadenia a systémy, 
udržiavať a rozvíjať naše schopnosti 
v oblasti boja proti prenosným, 
zriedkavým, závažným a chronickým 
ochoreniam a podniknúť medicínske 
opatrenia v závislosti od dostupnosti 
účinných antimikrobiálnych liekov, 
vyvinúť komplexné postupy na liečenie 
komorbidít vo všetkých vekových 
kategóriách a vylúčiť polyfarmáciu. Tieto 
zlepšenia pomôžu pri vývoji nových, 
efektívnejších, výhodnejších 
a udržateľných spôsobov liečby ochorení 
a zvládania postihnutia.

Je dôležité podporiť zdokonaľovanie 
prierezových podporných technológií 
v oblasti liekov, vakcín a iných 
terapeutických prístupov vrátane 
transplantácie, génových a bunkových 
liečebných postupov, najmä liečby 
pomocou kmeňových buniek dospelých, 
krvných buniek pupočníkovej šnúry 
a liečebných postupov pomocou 
indukovaných pluripotentných 
kmeňových buniek, zvýšiť úspešnosť 
procesu vývoja liekov a vakcín (vrátane 
alternatívnych metód, ktoré nahrádzajú 
klasické postupy testovania bezpečnosti 
a účinnosti, napr. vývoj nových metód), 
vyvinúť postupy regeneratívnej medicíny 
vrátane postupov využívajúcich kmeňové 
bunky, vyvinúť zdokonalené liečebné 
a asistenčné zariadenia a systémy, 
udržiavať a rozvíjať naše schopnosti 
v oblasti boja proti prenosným, 
zriedkavým, závažným a chronickým 
ochoreniam a podniknúť medicínske 
opatrenia v závislosti od dostupnosti 
účinných antimikrobiálnych liekov, 
vyvinúť komplexné postupy na liečenie 
komorbidít vo všetkých vekových 
kategóriách a vylúčiť polyfarmáciu. Tieto 
zlepšenia pomôžu pri vývoji nových, 
efektívnejších, výhodnejších 
a udržateľných spôsobov liečby ochorení 
a zvládania postihnutia. Treba rozvíjať 
myšlienky v oblasti regeneratívnej 
medicíny založenej najmä na kmeňových 
bunkách dospelých, krvných bunkách 
pupočníkovej šnúry a indukovaných 
pluripotentných kmeňových bunkách.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Peter Liese
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prostriedkami na prenos biomedicínskych 
poznatkov do praxe k pacientom sú 
klinické štúdie, preto bude zabezpečená 
podpora štúdií, ako aj zlepšovanie ich 
prenosu do praxe. Ako príklady je možné 
uviesť vývoj lepších metodík, ktoré 
umožnia zameranie štúdií na príslušné 
skupiny populácie vrátane pacientov, ktorí 
trpia inými sprievodnými ochoreniami 
alebo už podstupujú liečbu, porovnanie 
efektívnosti zásahov a riešení, ako aj 
zvýšené využívanie databáz 
a elektronických zdravotných záznamov 
ako zdrojov údajov pri štúdiách a prenose 
poznatkov. Podporí sa aj prenos iných 
druhov opatrení, napríklad opatrení 
súvisiacich s nezávislým životom 
v podmienkach reálneho sveta.

Prostriedkami na prenos biomedicínskych 
poznatkov do praxe k pacientom sú 
klinické štúdie, preto bude zabezpečená 
podpora štúdií, ako aj zlepšovanie ich 
prenosu do praxe. Ako príklady je možné 
uviesť vývoj lepších metodík, ktoré 
umožnia zameranie štúdií na príslušné 
skupiny populácie vrátane pacientov, ktorí 
trpia inými sprievodnými ochoreniami 
alebo už podstupujú liečbu, porovnanie 
efektívnosti zásahov a riešení, ako aj 
zvýšené využívanie databáz 
a elektronických zdravotných záznamov 
ako zdrojov údajov pri štúdiách a prenose 
poznatkov. Podporí sa aj prenos iných 
druhov opatrení, napríklad opatrení 
súvisiacich s nezávislým životom v 
podmienkach reálneho sveta. Osobitný 
význam sa bude prikladať klinickým 
testom v oblasti zriedkavých chorôb 
a detských ochorení vrátane chorôb 
spojených s predčasným narodením.

Or. de

Odôvodnenie

Európska spolupráca je osobitne dôležitá v oblasti zriedkavých chorôb a detských ochorení, 
keďže v jednotlivých členských štátoch sa nevyskytuje potrebný počet prípadov a tieto štáty 
preto nemajú primeraný rozsah prípadov na to, aby v tejto oblasti konali samostatne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Christel Schaldemose

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podporí sa integrácia infraštruktúr, 
informačných štruktúr a zdrojov informácií 

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

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

Or. da

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je potrebné podporiť vývoj vedeckých 
nástrojov, metód a štatistík na rýchle, 
presné a prognostické hodnotenie 
bezpečnosti, účinnosti a kvality 
zdravotníckych technológií vrátane nových 
liekov, biologických opatrení, 
pokrokových liečebných postupov 
a zdravotníckych pomôcok. Táto otázka sa 
týka predovšetkým vývoja nových 
možností v oblastiach, ako sú očkovanie, 
liečba pomocou buniek, tkanív a génov, 
liečba orgánov a transplantácia, 
špecializovaná výroba, biobanky, nové 
zdravotnícke pomôcky, diagnostické 
a liečebné postupy, genetické testovanie, 
interoperabilita a elektronické 
zdravotníctvo vrátane aspektov dôvernosti 
údajov. Je potrebné podporiť aj 
zdokonaľovanie metodík na hodnotenie 
rizík, postupov pri testovaní a stratégií 
týkajúcich sa životného prostredia 
a zdravia. Dôležitá je aj podpora vývoja 
primeraných pomocných metód na 
posúdenie etických aspektov v už 
uvedených uvedených oblastiach.

Je potrebné podporiť vývoj vedeckých 
nástrojov, metód a štatistík na rýchle, 
presné a prognostické hodnotenie 
bezpečnosti, účinnosti a kvality 
zdravotníckych technológií vrátane nových 
liekov, biologických opatrení, 
pokrokových liečebných postupov 
a zdravotníckych pomôcok. Táto otázka sa 
týka predovšetkým vývoja nových 
možností v oblastiach, ako sú očkovanie, 
liečba pomocou buniek, tkanív a génov, 
liečba orgánov a transplantácia, 
špecializovaná výroba, biobanky, nové 
zdravotnícke pomôcky, diagnostické 
a liečebné postupy, genetické testovanie, 
interoperabilita, telemedicína
a elektronické zdravotníctvo vrátane 
aspektov dôvernosti údajov. Je potrebné 
podporiť aj zdokonaľovanie metodík na 
hodnotenie rizík, postupov pri testovaní a 
stratégií týkajúcich sa životného prostredia 
a zdravia. Dôležitá je aj podpora vývoja 
primeraných pomocných metód na 
posúdenie etických aspektov v už 
uvedených oblastiach.
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Or. sl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Carl Schlyter

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je potrebné podporiť vývoj vedeckých 
nástrojov, metód a štatistík na rýchle, 
presné a prognostické hodnotenie 
bezpečnosti, účinnosti a kvality 
zdravotníckych technológií vrátane nových 
liekov, biologických opatrení, 
pokrokových liečebných postupov 
a zdravotníckych pomôcok. Táto otázka sa 
týka predovšetkým vývoja nových 
možností v oblastiach, ako sú očkovanie, 
liečba pomocou buniek, tkanív a génov, 
liečba orgánov a transplantácia, 
špecializovaná výroba, biobanky, nové 
zdravotnícke pomôcky, diagnostické 
a liečebné postupy, genetické testovanie, 
interoperabilita a elektronické 
zdravotníctvo vrátane aspektov dôvernosti 
údajov. Je potrebné podporiť aj 
zdokonaľovanie metodík na hodnotenie 
rizík, postupov pri testovaní a stratégií 
týkajúcich sa životného prostredia
a zdravia. Dôležitá je aj podpora vývoja 
primeraných pomocných metód na 
posúdenie etických aspektov v už 
uvedených oblastiach.

Je potrebné podporiť vývoj vedeckých 
nástrojov, metód a štatistík na rýchle, 
presné a prognostické hodnotenie 
bezpečnosti, účinnosti a kvality 
zdravotníckych technológií vrátane nových 
liekov, biologických opatrení, 
pokrokových liečebných postupov 
a zdravotníckych pomôcok. Táto otázka sa 
týka predovšetkým vývoja nových 
možností v oblastiach, ako sú očkovanie, 
liečba pomocou buniek, tkanív a génov, 
liečba orgánov a transplantácia, 
špecializovaná výroba, biobanky, nové 
zdravotnícke pomôcky, diagnostické 
a liečebné postupy, genetické testovanie, 
interoperabilita a elektronické 
zdravotníctvo vrátane aspektov dôvernosti 
údajov. Je potrebné podporiť aj moderné 
metodiky na hodnotenie ohrozenia a rizík, 
postupy pri testovaní a stratégie týkajúce
sa posudzovania chemických látok 
z hľadiska ich účinkov na životné 
prostredie a zdravie. Dôležitá je aj podpora 
vývoja primeraných pomocných metód na 
posúdenie etických aspektov v už 
uvedených oblastiach.

Or. en

Odôvodnenie

Výskum EÚ by mal podporovať posun paradigmy v oblasti biomedicínskeho výskumu 
a skúšok toxicity od testovania na zvieratách k moderným skúškam toxicity 21. storočia. 
Pokrok v oblasti molekulárnej biológie, biotechnológie a v ďalších oblastiach dláždi cestu na 
obrovské zlepšenie vedeckých postupov, pokiaľ ide o hodnotenie zdravotných rizík, ktoré 
predstavujú potenciálne toxické chemické látky. Vďaka tomuto pokroku môžu byť skúšky 
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toxicity rýchlejšie, lacnejšie a môžu mať priamejší dosah z hľadiska pôsobenia na ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Edite Estrela

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nákladovo výhodné a používateľsky 
priaznivé riešenia pre aktívny samostatný 
život a život s asistenciou pre starnúcich 
obyvateľov a ľudí s postihnutím vyžadujú 
viacodborový pokročilý a aplikovaný 
výskum a inovácie s využitím 
behaviorálnych, gerontologických, 
digitálnych a iných vied. Táto oblasť 
zahŕňa rôzne podmienky a technológie, 
systémy a služby vedúce k zvýšeniu 
kvality života a funkčnosti vrátane 
mobility, inteligentných personalizovaných 
asistenčných technológií, služieb 
a sociálnej robotiky a pomoc poskytovanú 
okolím. Podporia sa pilotné projekty 
v oblasti výskumu a inovácií zamerané na 
uplatňovanie a široké využívanie riešení.

Nákladovo výhodné a používateľsky 
priaznivé riešenia pre aktívny samostatný 
život a život s asistenciou pre starnúcich 
obyvateľov a ľudí s postihnutím si 
vyžadujú viacodborový pokročilý 
a aplikovaný výskum a inovácie s využitím 
behaviorálnych, gerontologických, 
digitálnych a iných vied. Táto oblasť 
zahŕňa rôzne podmienky a technológie, 
systémy a služby vedúce k zvýšeniu 
kvality života a funkčnosti vrátane 
mobility, inteligentných personalizovaných 
asistenčných technológií, služieb 
a sociálnej robotiky a pomoc poskytovanú 
okolím. Podporia sa pilotné projekty 
v oblasti výskumu a inovácií zamerané na 
uplatňovanie a široké využívanie riešení
s uprednostnením projektov, ktoré sa 
týkajú občanov postihnutých týmito 
stavmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nákladovo výhodné a používateľsky 
priaznivé riešenia pre aktívny samostatný 
život a život s asistenciou pre starnúcich 

Nákladovo výhodné a používateľsky 
priaznivé riešenia pre aktívny samostatný 
život a život s asistenciou pre starnúcich 
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obyvateľov a ľudí s postihnutím vyžadujú 
viacodborový pokročilý a aplikovaný 
výskum a inovácie s využitím 
behaviorálnych, gerontologických, 
digitálnych a iných vied. Táto oblasť 
zahŕňa rôzne podmienky a technológie, 
systémy a služby vedúce k zvýšeniu 
kvality života a funkčnosti vrátane 
mobility, inteligentných personalizovaných 
asistenčných technológií, služieb 
a sociálnej robotiky a pomoc poskytovanú 
okolím. Podporia sa pilotné projekty 
v oblasti výskumu a inovácií zamerané na 
uplatňovanie a široké využívanie riešení.

obyvateľov a ľudí s postihnutím si 
vyžadujú viacodborový pokročilý 
a aplikovaný výskum a inovácie s využitím 
behaviorálnych, gerontologických, 
digitálnych a iných vied. Táto oblasť 
zahŕňa rôzne podmienky a technológie, 
systémy a služby vedúce k zvýšeniu 
kvality života a funkčnosti vrátane 
mobility, inteligentných personalizovaných 
asistenčných technológií, služieb 
a sociálnej robotiky a pomoc poskytovanú 
okolím bez ohrozenia spôsobilosti na 
vzťahy a kvality sociálnych väzieb 
pacientov a osôb, ktoré sú príjemcami 
pomoci. Podporia sa pilotné projekty 
v oblasti výskumu a inovácií zamerané na 
uplatňovanie a široké využívanie riešení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Edite Estrela

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zlepšenie postavenia jednotlivcov pri 
skvalitňovaní a riadení vlastného zdravia 
počas života povedie k ušetreniu nákladov 
na systémy zdravotnej starostlivosti, 
pričom sa umožní manažment chronických 
ochorení mimo inštitúcií a zlepšia výsledky 
v oblasti zdravia. Na dosiahnutie tohto 
cieľa sú potrebné výskum modelov 
správania a sociálnych modelov, 
sociálnych postojov a cieľov v oblasti 
personalizovaných zdravotníckych 
technológií, mobilné alebo prenosné 
nástroje, nová diagnostika 
a personalizované služby zamerané na 
podporu zdravého životného štýlu, pohody, 
samostatnej starostlivosti, zdokonalenej 
interakcie medzi občanom 
a zdravotníckymi pracovníkmi 

Zlepšenie postavenia jednotlivcov pri 
skvalitňovaní a riadení vlastného zdravia 
počas života povedie k ušetreniu nákladov 
na systémy zdravotnej starostlivosti, 
pričom sa umožní manažment chronických 
ochorení mimo inštitúcií a zlepšia výsledky 
v oblasti zdravia. Na dosiahnutie tohto
cieľa je potrebný výskum modelov 
správania a sociálnych modelov, 
sociálnych postojov a cieľov v oblasti 
personalizovaných zdravotníckych 
technológií, mobilných alebo prenosných 
nástrojov, novej diagnostiky, riešení na 
poskytovanie starostlivosti a rehabilitácie 
a personalizovaných služieb zameraných
na podporu zdravého životného štýlu, 
pohody, samostatnej starostlivosti, 
zdokonalenej interakcie medzi občanom 
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a personalizovaných programov 
manažmentu ochorenia a postihnutia, ako 
aj podpora infraštruktúr s dostupnými 
poznatkami.

a zdravotníckymi pracovníkmi 
a personalizovaných programov 
manažmentu ochorenia a postihnutia, ako 
aj podpora infraštruktúr s dostupnými 
poznatkami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Antonyia Parvanova

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zlepšenie postavenia jednotlivcov pri 
skvalitňovaní a riadení vlastného zdravia 
počas života povedie k ušetreniu nákladov 
na systémy zdravotnej starostlivosti, 
pričom sa umožní manažment
chronických ochorení mimo inštitúcií 
a zlepšia výsledky v oblasti zdravia. Na 
dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné
výskum modelov správania a sociálnych 
modelov, sociálnych postojov a cieľov 
v oblasti personalizovaných 
zdravotníckych technológií, mobilné alebo 
prenosné nástroje, nová diagnostika 
a personalizované služby zamerané na 
podporu zdravého životného štýlu, pohody, 
samostatnej starostlivosti, zdokonalenej 
interakcie medzi občanom 
a zdravotníckymi pracovníkmi 
a personalizovaných programov 
manažmentu ochorenia a postihnutia, ako 
aj podpora infraštruktúr s dostupnými 
poznatkami.

Zlepšenie postavenia jednotlivcov pri 
pochopení, skvalitňovaní a riadení 
vlastného zdravia počas života povedie 
k ušetreniu nákladov na systémy 
zdravotnej starostlivosti, pričom sa 
umožní, aby si tieto osoby udržali dobré 
zdravie a predchádzali ochoreniam, a tiež 
aby zvládali chronické ochorenia mimo 
inštitúcií a zlepšili výsledky v oblasti 
zdravia. Na dosiahnutie tohto cieľa je 
potrebný výskum zdravotnej gramotnosti, 
zásahov v oblasti verejného zdravia, 
modelov správania a sociálnych modelov, 
sociálnych postojov a cieľov v oblasti 
personalizovaných zdravotníckych 
technológií, mobilných alebo prenosných 
nástrojov, novej diagnostiky 
a personalizovaných služieb zameraných
na podporu zdravého životného štýlu, 
pohody, samostatnej starostlivosti, 
zdokonalenej interakcie medzi občanom 
a zdravotníckymi pracovníkmi 
a personalizovaných programov 
manažmentu ochorenia a postihnutia, ako 
aj podpora infraštruktúr s dostupnými 
poznatkami.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Edite Estrela

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podpora manažmentu chronických 
ochorení mimo inštitúcií súčasne závisí od 
zdokonalenia spolupráce medzi 
poskytovateľmi zdravotnej a sociálnej 
alebo neformálnej starostlivosti. Podporí sa 
výskum a inovačné aplikácie umožňujúce 
rozhodovanie na základe dostupných 
informácií a poskytovania údajov na 
rozsiahle uplatňovanie nových riešení a ich 
využitie na trhu vrátane interoperabilných 
diaľkových služieb v oblasti zdravia 
a starostlivosti. Podporí sa aj výskum 
a inovácie zamerané na skvalitnenie 
organizácie poskytovania dlhodobej 
starostlivosti.

Podpora manažmentu chronických 
ochorení v inštitúciách a mimo inštitúcií 
súčasne závisí od zdokonalenia spolupráce 
medzi poskytovateľmi zdravotnej 
a sociálnej alebo neformálnej starostlivosti. 
Podporí sa výskum a inovačné aplikácie 
umožňujúce rozhodovanie na základe 
dostupných informácií a poskytovanie 
údajov na rozsiahle uplatňovanie nových 
riešení a ich využitie na trhu vrátane 
interoperabilných diaľkových služieb 
v oblasti zdravia a starostlivosti. Podporí sa 
aj výskum organizácie a poskytovania 
služieb zdravotnej starostlivosti s cieľom 
podporiť lepšiu integráciu a koordináciu 
medzi zdravotníckymi pracovníkmi 
a službami, čím sa, okrem iného, umožní, 
aby všeobecný lekár včas odoslal pacienta 
k špecialistovi a zabezpečila sa lepšia 
liečba ochorenia. Podporí sa aj výskum
a inovácie zamerané na skvalitnenie 
organizácie poskytovania dlhodobej 
starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Cristian Silviu Buşoi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je potrebné podporiť vývoj systému 
hodnotenia zdravotníckych technológií 
a ekonomiky zdravia, ako aj zbieranie 
dôkazov a šírenie osvedčených postupov, 

Je potrebné podporiť vývoj systému 
hodnotenia zdravotníckych technológií 
a ekonomiky zdravia. Potrebné je tiež 
podporiť výskum nových spôsobov 
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inovačných technológií a postupov
v oblasti zdravotnej starostlivosti vrátane 
IKT a aplikácií elektronického 
zdravotníctva. Podporí sa komparatívna 
analýza reformy systémov verejného 
zdravotníctva v Európe a tretích krajinách 
a hodnotenie ich strednodobého 
a dlhodobého vplyvu na hospodárstvo 
a spoločnosť. Podporí sa analýza budúcich 
potrieb pracovných síl v oblasti 
zdravotníctva z pohľadu počtu 
a požadovaných zručností na základe 
nových modelov starostlivosti. Podporí sa 
výskum vývoja nerovnosti v oblasti 
zdravia, jej spolupôsobenia s inými 
hospodárskymi a sociálnymi nerovnosťami 
a účinností politík zameraných na ich 
obmedzenie v Európe i mimo nej. 
Nakoniec je potrebné podporiť 
posudzovanie riešení v oblasti bezpečnosti 
pacientov a systémov zabezpečenia kvality
vrátane úlohy pacientov pri dosahovaní 
bezpečnej a kvalitnej starostlivosti.

poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
ktoré by boli účelnejšie a účinnejšie 
a mohli by byť základom reforiem 
vnútroštátnych systémov verejného 
zdravotníctva, ako aj zbierať dôkazy 
a šíriť osvedčené postupy, inovačné 
technológie a postupy v oblasti zdravotnej 
starostlivosti vrátane IKT a aplikácií 
elektronického zdravotníctva. Podporí sa 
komparatívna analýza reformy systémov 
verejného zdravotníctva v Európe a tretích 
krajinách a hodnotenie ich strednodobého 
a dlhodobého vplyvu na hospodárstvo 
a spoločnosť, ako aj hodnotenie ich 
výsledkov z hľadiska účelnosti a účinnosti 
systémov verejného zdravotníctva. Podporí 
sa analýza budúcich potrieb pracovných síl 
v oblasti zdravotníctva z pohľadu počtu 
a požadovaných zručností na základe 
nových modelov starostlivosti. Podporí sa 
výskum vývoja nerovnosti v oblasti 
zdravia, jej spolupôsobenia s inými 
hospodárskymi a sociálnymi nerovnosťami 
a účinností politík zameraných na ich 
obmedzenie v Európe i mimo nej. 
Nakoniec je potrebné podporiť 
posudzovanie riešení v oblasti bezpečnosti 
pacientov a systémov zabezpečenia kvality 
vrátane úlohy pacientov pri dosahovaní 
bezpečnej a kvalitnej starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Alda Sousa

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 1 – bod 1.16 – odsek 1A (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na tie oblasti výskumu, ktoré sú priamo 
spojené s fázou po diagnostikovaní, a to 
najmä v prípadoch rakoviny 
a srdcovocievnych chorôb a ochorení 
dýchacích ciest, ako aj na zlepšenie 
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kvality života by sa mali vyčleniť 
primerané finančné prostriedky.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bezpečnosť potravín, udržateľné 
poľnohospodárstvo a biohospodárstvo

2. Zabezpečenie potravín, zdravé potraviny 
a bezpečnosť potravín, udržateľné 
poľnohospodárstvo, morský a horský 
výskum a biohospodárstvo

Or. sl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Cristian Silviu Buşoi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bezpečnosť potravín, udržateľné 
poľnohospodárstvo a biohospodárstvo

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 2.1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Sú potrebné príslušné poznatky, nástroje, 
služby a inovácie zamerané na podporu 
produktívnejších, nákladovo efektívnejších 
a odolnejších systémov poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva, ktoré dodávajú 
dostatok potravín, krmív, biomasy a iných 
surovín, a zabezpečenie ekosystémových 
služieb pri súčasnom poskytovaní podpory 
na rozvoj prosperujúceho života na 
vidieku. Výskum a zavádzanie inovácií 
ponúknu možnosti integrácie cieľov 
v oblasti poľnohospodárstva a životného 
prostredia do udržateľnejšej výroby, 
napríklad pokiaľ ide o: posilnenie 
genetického potenciálu rastlín s cieľom 
zvýšiť ich schopnosť prispôsobiť sa 
biotickým a abiotickým stresom, zvýšenie 
produktivity a efektívnosti využívania 
zdrojov v poľnohospodárstve, zníženie 
emisií skleníkových plynov 
v poľnohospodárstve, zvýšenie účinnosti 
využívania živín a vody, zníženie závislosti 
od medzinárodného dovozu proteínov 
rastlinného pôvodu do Európy a zvýšenie 
úrovne biodiverzity v systémoch primárnej 
výroby.

Or. en

Odôvodnenie

Výraz „a tak“ sa nahrádza výrazom „napríklad pokiaľ ide o“ s cieľom obmedziť 
reštriktívnosť a zabezpečiť pozitívnejší a širší rozsah.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 2.1 – bod 2.1.1 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

a bezpečnosti potravín a vyrovnanie sa so 
zmenou klímy pri súčasnom zaručení 
udržateľnosti a odolnosti

Or. en

Odôvodnenie

Kvalita a bezpečnosť potravín, napríklad zdravie rastlín, zmyslové a výživové vlastnosti 
(vitamíny, mikroživiny).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Julie Girling

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Budú sa vyhľadávať viacodborové prístupy 
zamerané na výkonnosť rastlín, zvierat 
a mikroorganizmov pri súčasnom 
zabezpečení efektívneho využívania 
zdrojov (vody, živín, energie) 
a ekologickej integrity vidieckych oblastí. 
Dôraz sa bude klásť na integrované 
a rozmanité systémy výroby 
a poľnohospodárske postupy vrátane 
využívania presných technológií 
a ekologických stratégií intenzifikácie 
s cieľom využiť výhody bežného 
i organického poľnohospodárstva. 
Genetické zdokonaľovanie vlastností 
rastlín a zvierat v oblasti prispôsobenia 
a produktivity si vyžiada prispôsobenie 
bežných i moderných metód chovu a lepšie 
využívanie genetických zdrojov. Príslušná 
pozornosť sa bude venovať hospodáreniu 
s pôdou na farmách s cieľom zvýšiť 
úrodnosť pôdy ako základného 
predpokladu pre produktivitu plodín. Bude 
sa podporovať zdravie zvierat a rastlín 
a naďalej sa budú rozvíjať integrované 
opatrenia na kontrolu ochorení a škodcov. 
V rámci výskumu antimikrobiálnej 
rezistencie sa budú riešiť stratégie 

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

eliminácie ochorení zvierat vrátane zoonóz. 
Štúdiom vplyvov postupov na životné 
podmienky zvierat sa prispeje k plneniu 
logistických aj praktických potrieb 
komerčných používateľov 
a spoločenských potrieb občanov EÚ. 
Vyššie uvedené oblasti bude podporovať 
hlbší výskum zameraný na príslušné 
biologické otázky, ako aj na podporu 
vývoja a vykonávania politík Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 2.1 – bod 2.1.2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.1.2. Zabezpečenie ekosystémových 
služieb a verejných služieb

2.1.2. Posilnenie mnohostrannej 
funkčnosti poľnohospodárstva vrátane 
ekosystémových služieb a verejných 
služieb

Or. en

Odôvodnenie

Mnohostranná funkčnosť ako komplexný prístup spájajúci využitie poľnohospodárstva 
s ekosystémovými službami. Cieľom je zabezpečiť súdržnosť so spoločnou poľnohospodárskou 
politikou a výskumnými programami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
sú jedinečnými systémami, ktoré poskytujú 

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

komerčné produkty, ale aj služby pre 
verejnosť (vrátane kultúrnej a rekreačnej 
hodnoty) a dôležité ekologické služby, 
napríklad funkčnú biodiverzitu 
a biodiverzitu in situ, opeľovanie, 
reguláciu vody, krajinné prostredie, 
potláčanie erózie, sekvestráciu uhlíka 
a zníženie obsahu skleníkových plynov. 
Činnosti v oblasti výskumu podporia 
poskytovanie týchto verejných služieb 
a ďalších služieb prostredníctvom riešení 
v oblasti správy, nástrojov na podporu 
rozhodovania a hodnotenia ich 
mimotrhovej hodnoty. Medzi konkrétne 
problémy, ktoré sa budú riešiť, patrí 
určenie systémov poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva a krajinných 
modelov, ktoré majú predpoklady na 
dosiahnutie týchto cieľov. Bude sa riešiť 
aj sociálno-hospodárske a porovnávacie 
posúdenie systémov poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva a ich výkonnosti 
z hľadiska udržateľnosti. [V1] [V1]Táto 
veta pochádza z pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu 12. Zmeny 
v aktívnom riadení poľnohospodárskych 
systémov vrátane využitia technológií 
a zmien postupov budú viesť k zníženiu 
emisií skleníkových plynov. Napríklad 
biotechnológia môže zlepšiť účinnosť 
využívania súčasných zdrojov európskeho 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva prostredníctvom lepšieho 
pochopenia biologických systémov 
a ponuky širokého spektra nástrojov na 
posilnenie udržateľnosti a produktivity 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva. Zabezpečuje tiež dostatočné 
dodávky potravín a krmív, čo je 
rozhodujúce vzhľadom na minulé 
a budúce otrasy na svetovom trhu. 
Podporovať by sa malo spájanie výhod 
rôznych poľnohospodárskych technológií, 
aby sa dosiahol skutočný prínos pre 
ľudské zdravie a životné prostredie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Glenis Willmott

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Glenis Willmott

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pozornosť sa bude venovať potrebám Pozornosť sa bude venovať potrebám 
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v oblasti výživy a vplyvu potravín na 
fyziologické funkcie, fyzický a mentálny 
výkon, ako aj prepojeniu medzi 
stravovaním, starnutím, chronickými 
ochoreniami a poruchami a modelmi 
stravovania. Určia sa riešenia a inovácie 
v oblasti stravovania vedúce k zlepšeniu 
situácie v oblasti zdravia a pohody. 
Zabezpečí sa hodnotenie, monitorovanie, 
kontrola a sledovanie chemického 
a mikrobiálneho znečistenia potravín 
a krmiva v rámci celého dodávateľského 
reťazca potravín a pitnej vody od výroby 
a skladovania až po balenie, distribúciu, 
verejné stravovanie a prípravu 
v domácnostiach. Inovácie v oblasti 
bezpečnosti potravín, zdokonalenie 
nástrojov slúžiacich na oznamovanie rizík 
a zvýšenie bezpečnostných noriem 
potravín budú viesť k zvýšeniu dôvery a 
ochrany spotrebiteľov v Európe. Celkové 
zvýšenie noriem v oblasti bezpečnosti 
potravín súčasne prispeje k posilneniu 
konkurencieschopnosti európskeho 
potravinárskeho priemyslu.

v oblasti výživy a vplyvu potravín na 
fyziologické funkcie, fyzický a mentálny 
výkon, ako aj prepojeniu medzi 
stravovaním, starnutím, chronickými 
ochoreniami a poruchami a modelmi 
stravovania. Určia sa riešenia a inovácie 
v oblasti stravovania vedúce k zlepšeniu 
situácie v oblasti zdravia a pohody. 
Podporia sa opatrenia, ktoré uľahčia 
preformulovanie potravinových výrobkov 
s vysokým obsahom tukov, cukru alebo 
soli s cieľom presadzovať vyváženú 
stravu. Zabezpečí sa hodnotenie, 
monitorovanie, kontrola a sledovanie 
chemického a mikrobiálneho znečistenia 
potravín a krmiva v rámci celého 
dodávateľského reťazca potravín a pitnej 
vody od výroby a skladovania až po 
balenie, distribúciu, verejné stravovanie 
a prípravu v domácnostiach. Inovácie 
v oblasti bezpečnosti potravín, 
zdokonalenie nástrojov slúžiacich na 
oznamovanie rizík a zvýšenie 
bezpečnostných noriem potravín budú 
viesť k zvýšeniu dôvery a ochrany 
spotrebiteľov v Európe. Celkové zvýšenie 
noriem v oblasti bezpečnosti potravín 
a výživy súčasne prispeje k posilneniu 
konkurencieschopnosti európskeho 
potravinárskeho priemyslu a zdravia 
a produktivity občanov EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pozornosť sa bude venovať potrebám 
v oblasti výživy a vplyvu potravín na 
fyziologické funkcie, fyzický a mentálny 
výkon, ako aj prepojeniu medzi 

Pozornosť sa bude venovať potrebám 
v oblasti výživy a vplyvu potravín na 
fyziologické funkcie, fyzický a mentálny 
výkon, ako aj prepojeniu medzi 
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stravovaním, starnutím, chronickými 
ochoreniami a poruchami a modelmi 
stravovania. Určia sa riešenia a inovácie 
v oblasti stravovania vedúce k zlepšeniu 
situácie v oblasti zdravia a pohody. 
Zabezpečí sa hodnotenie, monitorovanie, 
kontrola a sledovanie chemického 
a mikrobiálneho znečistenia potravín 
a krmiva v rámci celého dodávateľského 
reťazca potravín a pitnej vody od výroby 
a skladovania až po balenie, distribúciu, 
verejné stravovanie a prípravu 
v domácnostiach. Inovácie v oblasti 
bezpečnosti potravín, zdokonalenie 
nástrojov slúžiacich na oznamovanie rizík 
a zvýšenie bezpečnostných noriem 
potravín budú viesť k zvýšeniu dôvery a 
ochrany spotrebiteľov v Európe. Celkové 
zvýšenie noriem v oblasti bezpečnosti 
potravín súčasne prispeje k posilneniu 
konkurencieschopnosti európskeho 
potravinárskeho priemyslu.

stravovaním, starnutím, chronickými 
ochoreniami a poruchami a modelmi 
stravovania. Posilnenie kvalitnej a zdravej 
výživy sa zabezpečí prostredníctvom 
výskumu a zlepšovania zdravých zlúčenín 
v rastlinách (napríklad sekundárnych 
metabolitov) a postavenia kultúrnych 
rastlín z hľadiska zdravia. Určia sa 
riešenia a inovácie v oblasti stravovania 
vedúce k zlepšeniu situácie v oblasti 
zdravia a pohody. Zabezpečí sa 
hodnotenie, monitorovanie, kontrola 
a sledovanie chemického a mikrobiálneho 
znečistenia potravín a krmiva v rámci 
celého dodávateľského reťazca potravín 
a pitnej vody od výroby a skladovania až 
po balenie, distribúciu, verejné stravovanie 
a prípravu v domácnostiach. Inovácie 
v oblasti bezpečnosti potravín, 
zdokonalenie nástrojov slúžiacich na 
oznamovanie rizík a zvýšenie 
bezpečnostných noriem potravín budú 
viesť k zvýšeniu dôvery a ochrany 
spotrebiteľov v Európe. Celkové zvýšenie 
noriem v oblasti bezpečnosti potravín 
súčasne prispeje k posilneniu 
konkurencieschopnosti európskeho 
potravinárskeho priemyslu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 2.2 – bod 2.2.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V oblasti potravinárstva a krmovinárstva sa 
bude venovať pozornosť potrebe vyrovnať 
so zmenou lokálneho charakteru 
spoločnosti, životného prostredia, klímy 
a hospodárstva na globálny na všetkých 
úrovniach výrobného potravinového 
a krmivového reťazca vrátane tvorby 

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

poľnohospodárskej výroby, tvorby 
potravín, ich spracovania, balenia, kontroly 
procesov, znižovania odpadu, 
zhodnocovania vedľajších produktov 
a bezpečnej likvidácie vedľajších 
živočíšnych produktov. Vytvoria sa 
inovačné a udržateľné procesy 
s efektívnym využívaním zdrojov 
a diverzifikované, bezpečné, cenovo
dostupné a vysokokvalitné výrobky. Tým 
sa posilní inovačný potenciál európskeho 
dodávateľského potravinového reťazca, 
zvýši sa jeho konkurencieschopnosť, 
podnieti sa hospodársky rast 
a zamestnanosť a umožní sa prispôsobenie 
európskeho potravinárskeho priemyslu 
zmenám. Medzi ďalšie otázky, ktoré sa 
budú riešiť, patria sledovateľnosť, logistika 
a služby, spoločenské a hospodárske 
faktory, odolnosť potravinového reťazca 
voči environmentálnym a klimatickým 
rizikám a obmedzenie negatívnych 
vplyvov činností v rámci potravinového 
reťazca, zmien stravovania a výrobných 
systémov na životné prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Julie Girling

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 2.3 – bod 2.3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Akvakultúra má výrazný potenciál v rámci 
vývoja zdravých, bezpečných 
a konkurencieschopných výrobkov 
prispôsobených potrebám a preferenciám 
spotrebiteľov, ako aj pri poskytovaní 
environmentálnych služieb (bioremediácia, 
pôdohospodárstvo a vodné hospodárstvo 
atď.) a výrobe energie. Tento potenciál je 
však potrebné v Európe plne rozvinúť. 
Posilní sa rozvoj poznatkov a technológií 

Akvakultúra má výrazný potenciál v rámci 
vývoja zdravých, bezpečných 
a konkurencieschopných výrobkov 
prispôsobených potrebám a preferenciám 
spotrebiteľov, ako aj pri poskytovaní 
environmentálnych služieb (bioremediácia, 
pôdohospodárstvo a vodné hospodárstvo 
atď.) a výrobe energie. Tento potenciál je 
však potrebné v Európe plne rozvinúť. 
Posilní sa rozvoj poznatkov a technológií 
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vo všetkých aspektoch domestikácie 
usadených druhov a diverzifikácie nových 
druhov, pričom sa zohľadnia vzájomné 
pôsobenie medzi vodnou kultúrou 
a vodnými ekosystémami, vplyvy zmeny 
klímy a možnosti tohto odvetvia 
prispôsobiť sa im. Budú sa podporovať 
inovácie udržateľných systémov výroby vo 
vnútrozemí, na pobreží i na mori. Dôraz sa 
pritom bude klásť na porozumenie 
spoločenským a hospodárskym aspektom 
tohto odvetvia so zameraním na nákladovo 
a energeticky efektívnu výrobu 
zohľadňujúcu požiadavky trhu 
i zákazníkov pri súčasnom zabezpečení 
konkurencieschopnosti a atraktívnych 
vyhliadok pre investorov i výrobcov.

vo všetkých aspektoch domestikácie 
usadených druhov a diverzifikácie nových 
druhov, pričom sa zohľadnia vzájomné 
pôsobenie medzi vodnou kultúrou 
a vodnými ekosystémami, vplyvy zmeny 
klímy a možnosti tohto odvetvia 
prispôsobiť sa im čo najlepšie. Budú sa 
podporovať inovácie udržateľných 
systémov výroby vo vnútrozemí, na 
pobreží i na mori. Dôraz sa pritom bude 
klásť na porozumenie spoločenským 
a hospodárskym aspektom tohto odvetvia 
so zameraním na nákladovo a energeticky 
efektívnu výrobu zohľadňujúcu 
požiadavky trhu i zákazníkov pri súčasnom 
zabezpečení konkurencieschopnosti 
a atraktívnych vyhliadok pre investorov 
i výrobcov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Julie Girling

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 2.3 – bod 2.3.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Viac než 90 % morskej biodiverzity 
zostáva doteraz neobjavenej, vďaka čomu 
vzniká obrovský potenciál na objavenie 
nových druhov a aplikácie v oblasti 
morských biotechnológií, ktoré by mohli 
viesť k predpokladanému 10 % ročnému 
rastu v tejto oblasti. Podporí sa ďalšie 
objavovanie a využívania obrovského 
potenciálu, ktorý ponúkajú morská 
biodiverzita a vodné biomasy, čo bude 
viesť k vzniku nových, inovačných 
procesov, výrobkov a služieb na trhoch 
s potenciálnym uplatnením v rôznych 
odvetviach vrátane chemického priemyslu 
a výroby materiálov, farmaceutického 
priemyslu, rybolovu a vodnej kultúry, 
zásobovania energiou a kozmetického 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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priemyslu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 2.4 – bod 2.4.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Budú sa podporovať činnosti zamerané na 
podporu udržateľných bioproduktov, 
medziproduktov, bioenergie a biopalív so 
zameraním najmä na postupné zavádzanie, 
pričom prioritou bude výroba výrobkov s 
vysokou pridanou hodnotou. Vyvinú sa 
nové technológie a stratégie na 
zabezpečenie dodávok surovín. Rozšírenie 
škály druhov biomasy používaných
v biorafinériách druhej a tretej generácie 
vrátane vedľajších produktov lesného 
hospodárstva, biologického odpadu 
a priemyselných vedľajších produktov 
prispeje k eliminácii konfliktov medzi 
výrobou potravín a paliva, čím sa podporí 
hospodársky rozvoj vidieckych 
a pobrežných oblastí v rámci Únie.

Budú sa podporovať činnosti zamerané na 
podporu udržateľných bioproduktov, 
medziproduktov, bioenergie a biopalív so 
zameraním najmä na postupné zavádzanie, 
pričom prioritou bude výroba výrobkov s 
vysokou pridanou hodnotou. Vyvinú sa 
nové technológie a stratégie na 
zabezpečenie dodávok surovín. Rozšírenie 
dostupnosti, škály a vlastností biomasy 
používanej v biorafinériách druhej a tretej 
generácie vrátane vedľajších produktov 
poľnohospodárstva, záhradníctva, lesného 
hospodárstva, biologického odpadu 
a priemyselných vedľajších produktov 
prispeje k eliminácii konfliktov medzi 
výrobou potravín a paliva, čím sa podporí 
hospodársky rozvoj vidieckych 
a pobrežných oblastí v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 3.1 – bod 3.1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zníženie spotreby energie a obmedzenie 
tvorby energetického odpadu pri súčasnom 
poskytovaní služieb potrebných pre 

Zlepšenie energetickej účinnosti 
a obmedzenie tvorby energetického odpadu 
pri súčasnom poskytovaní služieb 
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spoločnosť a hospodárstvo vyžaduje nielen 
širšie uvedenie účinných, nákladovo 
efektívnych a inteligentnejších výrobkov 
a služieb na masový trh, ale aj integráciu 
komponentov a zariadení tak, aby 
vzájomne prispievali k optimalizácii 
celkového energetického využitia budov, 
služieb a priemyslu.

potrebných pre spoločnosť a hospodárstvo 
si vyžaduje nielen širšie uvedenie 
účinných, nákladovo efektívnych 
a inteligentnejších výrobkov a služieb na 
masový trh, ale aj integráciu komponentov 
a zariadení tak, aby vzájomne prispievali 
k optimalizácii celkového energetického 
využitia budov, služieb a priemyslu.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 3.1 – bod 3.1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Jednými z najväčších spotrebiteľov energie 
v Únii sú mestské oblasti, v ktorých sa 
uvoľňuje zodpovedajúce veľké množstvo 
skleníkových plynov a vytvára podstatné 
množstvo látok znečisťujúcich vzduch. 
Mestské oblasti sú súčasne vystavené 
vplyvu znižujúcej sa kvality ovzdušia 
a zmien podnebia a musia mať 
vypracované vlastné stratégie zmiernenia 
vplyvu a adaptácie. Vyhľadávanie 
inovačných riešení v oblasti energií 
(energetická účinnosť, systémy 
zásobovania elektrickou energiou 
a vykurovania a chladenia) zapracované do 
riešení v oblasti dopravy, odpadov 
a úpravy vody, ako aj riešení v oblasti IKT 
pre prostredie určené pre človeka, preto 
hrajú kľúčovú úlohu pri transformácii na 
nízkouhlíkovú spoločnosť. Je potrebné 
naplánovať zacielené iniciatívy na podporu 
konvergencie priemyselných hodnotových 
reťazcov sektorov energetiky, dopravy 
a IKT na inteligentné použitie v mestách. 
Zároveň je potrebné vyvinúť a testovať 
v plnom rozsahu a v súlade s potrebami 
a prostriedkami miest a komunít nové 
potreby v oblasti technológie, organizácie,

Jednými z najväčších spotrebiteľov energie 
v Únii sú mestské oblasti, v ktorých sa 
uvoľňuje zodpovedajúce veľké množstvo 
skleníkových plynov a vytvára podstatné 
množstvo látok znečisťujúcich vzduch. 
V tejto súvislosti je potrebné presadzovať 
integrované systémové stratégie rozvoja 
miest, v ktorých sa zohľadní energetická 
účinnosť, dostupnosť, zelené priestory, 
úprava biotopov a sociálna integrácia.
Mestské oblasti sú súčasne vystavené 
vplyvu znižujúcej sa kvality ovzdušia 
a zmeny klímy a musia mať vypracované 
vlastné stratégie zmiernenia vplyvu 
a adaptácie. Vyhľadávanie inovačných 
riešení v oblasti energií (energetická 
účinnosť, systémy zásobovania elektrickou 
energiou a vykurovania a chladenia) 
zapracované do riešení v oblasti dopravy, 
odpadov a úpravy vody, ako aj riešení 
v oblasti IKT pre prostredie určené pre 
človeka, preto zohráva kľúčovú úlohu pri 
transformácii na nízkouhlíkovú spoločnosť. 
Je potrebné naplánovať zacielené iniciatívy 
na podporu konvergencie priemyselných 
hodnotových reťazcov sektorov energetiky, 
dopravy a IKT na inteligentné použitie 
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plánovania a obchodných modelov. 
Potrebný je aj výskum zameraný na 
pochopenie sociálnych, hospodárskych 
a kultúrnych otázok tejto transformácie.

v mestách. Zároveň je potrebné vyvinúť 
a testovať v plnom rozsahu a v súlade 
s potrebami a prostriedkami miest 
a komunít nové potreby v oblasti 
technológie, organizácie, plánovania 
a obchodných modelov. Potrebný je aj 
výskum zameraný na pochopenie 
sociálnych, hospodárskych a kultúrnych 
otázok tejto transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Elektrická energia bude zohrávať kľúčovú 
úlohu pri vytvorení ekologicky 
udržateľného nízkouhlíkového 
hospodárstva. Zavádzanie nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie je príliš pomalé, 
pretože vyžaduje vysoké náklady. Je 
nevyhnutné nájsť riešenia, ktoré výrazne
znížia náklady a zvýšia výkonnosť 
a udržateľnosť s cieľom urýchliť zavedenie 
nízkouhlíkovej výroby elektrickej energie 
na trh.

Elektrická energia bude zohrávať kľúčovú 
úlohu pri vytvorení ekologicky 
udržateľného nízkouhlíkového 
hospodárstva. Zavádzanie nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie je príliš pomalé, 
pretože si vyžaduje vysoké náklady. Je 
nevyhnutné nájsť riešenia, ktoré znížia 
náklady s cieľom zabezpečiť ich cenovú 
dostupnosť a konkurencieschopnosť
a zvýšia výkonnosť a udržateľnosť 
s cieľom urýchliť zavedenie 
nízkouhlíkovej výroby elektrickej energie 
na trh.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 3.2 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Elektrická energia bude zohrávať kľúčovú 
úlohu pri vytvorení ekologicky 
udržateľného nízkouhlíkového 
hospodárstva. Zavádzanie nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie je príliš pomalé, 
pretože vyžaduje vysoké náklady. Je 
nevyhnutné nájsť riešenia, ktoré výrazne 
znížia náklady a zvýšia výkonnosť 
a udržateľnosť s cieľom urýchliť zavedenie 
nízkouhlíkovej výroby elektrickej energie 
na trh. Potrebné sú tieto činnosti:

Elektrická energia bude zohrávať kľúčovú 
úlohu pri vytvorení ekologicky 
udržateľného nízkouhlíkového 
hospodárstva. Zavádzanie nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie je príliš pomalé, 
pretože si vyžaduje vysoké náklady. Je 
nevyhnutné nájsť riešenia, ktoré výrazne 
znížia náklady a zvýšia výkonnosť 
a udržateľnosť s cieľom urýchliť zavedenie 
nízkouhlíkovej výroby elektrickej energie 
na trh, ako aj s cieľom vyvinúť nákladovo 
úsporné postupy na skladovanie energie. 
Potrebné sú tieto činnosti:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V oblasti veternej energie je cieľom znížiť 
náklady na výrobu elektrickej energie 
pomocou vetra na pobreží i na mori 
približne o 20 % do roku 2020 v porovnaní 
s rokom 2010, presunúť väčšiu časť výroby 
na more a umožniť primeranú integráciu do 
elektrizačnej sústavy. V centre pozornosti 
bude vývoj, testovanie a predvádzanie 
rozsiahlych systémov na konverziu 
veternej energie novej generácie, vyššia 
účinnosť konverzie a vyššia dostupnosť 
výroby na pobreží i na mori (vrátane 
vzdialených lokalít a nepriaznivých 
poveternostných podmienok), ako aj nové 
procesy sériovej výroby.

V oblasti veternej energie je cieľom znížiť 
náklady na výrobu elektrickej energie 
pomocou vetra na pobreží i na mori 
približne o 20 % do roku 2020 v porovnaní 
s rokom 2010, presunúť väčšiu časť výroby 
na more a umožniť primeranú integráciu do 
elektrizačnej sústavy. V centre pozornosti 
bude vývoj, testovanie a predvádzanie 
rozsiahlych systémov na konverziu 
veternej energie novej generácie, vyššia 
účinnosť konverzie a vyššia dostupnosť 
výroby na pobreží i na mori (vrátane 
vzdialených lokalít a nepriaznivých 
poveternostných podmienok), ako aj nové 
procesy sériovej výroby. Na získanie 
jasnejšej predstavy o tom, či veterná 
energia dokáže splniť tento cieľ, sa 
v rámci strategického plánu energetických 
technológií vytvorí samostatný rozpočtový 
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riadok pre európske priemyselné iniciatívy 
v oblasti veternej energie.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa má solárna energia zahŕňajúca 
fotovoltaické články (FV) a solárne tepelné 
elektrárne (CSP) presadiť na trhu, náklady 
na ňu sa majú do roku 2020 znížiť 
o polovicu v porovnaní s rokom 2010.

Ak sa má solárna energia zahŕňajúca 
fotovoltaické články (FV) a solárne tepelné 
elektrárne (CSP) presadiť na trhu, náklady 
na ňu sa majú do roku 2020 znížiť aspoň 
o polovicu v porovnaní s rokom 2010.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade fotovoltaických článkov bude 
potrebný dlhodobý výskum zameraný na 
nové stratégie a systémy, predvedenie 
a testovanie masovej výroby 
s prihliadnutím na široký rozsah ich 
využitia.

V prípade fotovoltaických článkov bude 
potrebný dlhodobý výskum zameraný na 
nové stratégie a systémy, predvedenie 
a testovanie výhod masovej výroby 
s prihliadnutím na široký rozsah ich 
využitia za prijateľnú a konkurenčnú 
cenu.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Julie Girling
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade fotovoltaických článkov bude 
potrebný dlhodobý výskum zameraný na 
nové stratégie a systémy, predvedenie 
a testovanie masovej výroby 
s prihliadnutím na široký rozsah ich 
využitia.

V prípade fotovoltaických článkov bude 
potrebný výskum zameraný na nové 
stratégie a systémy, predvedenie 
a testovanie masovej výroby 
s prihliadnutím na široký rozsah ich 
využitia.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa má uvedený cieľ dosiahnuť do roku 2020, nemôžeme hovoriť o „dlhodobom“ výskume.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade elektrární CSP budú stáť 
v centre pozornosti spôsoby zvyšovania 
efektívnosti a súčasného znižovania 
nákladov a vplyvu na životné prostredie, 
ktoré umožnia priemyselné rozšírenie 
predvedených technológií prostredníctvom 
budovania prvých elektrární svojho druhu. 
Budú sa testovať riešenia na efektívnu 
kombináciu výroby solárnej elektrickej 
energie s odsoľovaním vody.

V prípade elektrární CSP budú stáť 
v centre pozornosti spôsoby zvyšovania 
efektívnosti a súčasného znižovania 
nákladov a vplyvu na životné prostredie, 
ktoré umožnia priemyselné rozšírenie 
predvedených technológií prostredníctvom 
budovania prvých elektrární svojho druhu. 
Budú sa testovať riešenia na efektívnu 
kombináciu výroby solárnej elektrickej 
energie s odsoľovaním vody. Testovať sa 
budú aj riešenia na účinné skladovanie 
solárnej energie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Oreste Rossi
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 3.2 – bod 3.2.2 – odsek 3bis (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na získanie jasnejšej predstavy o tom, či 
solárna energia dokáže splniť ciele, ktoré 
boli stanovené, sa v rámci strategického 
plánu energetických technológií vytvorí 
samostatný rozpočtový riadok pre 
európske priemyselné iniciatívy v oblasti 
solárnej energie.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 3.2 – bod 3.2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2.3. Vývoj konkurencieschopných 
a z hľadiska životného prostredia 
bezpečných technológií na zachytávanie, 
prepravu a ukladanie CO2

vypúšťa sa

Zachytávanie a skladovanie uhlíka (CCS) 
je kľúčovou možnosťou, ktorá sa musí 
široko využívať v komerčnom rozsahu na 
celosvetovej úrovni, aby mohli byť 
splnené ciele v rámci dekarbonizovanej 
výroby elektrickej energie 
a nízkouhlíkového priemyslu do roku 
2050. Cieľom je minimalizovať 
nadbytočné náklady na CCS v energetike 
v prípade elektrární spaľujúcich uhlie 
a plyn v porovnaní s porovnateľnými 
elektrárňami bez CCS a energeticky 
náročnými priemyselnými zariadeniami.
Podpora bude zameraná najmä na 
preukázanie úplného reťazca CCS pre 
reprezentatívne portfólio rôznych 
technologických možností zachytávania, 
prepravy a skladovania uhlíka. Tieto 
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aktivity bude sprevádzať výskum 
zameraný na ďalší rozvoj týchto 
technológií a získanie 
konkurencieschopnejších technológií 
zachytávania, zdokonalených 
komponentov, integrovaných systémov 
a procesov, bezpečného geologického 
uloženia a racionálnych riešení 
rozsiahleho opakovaného použitia 
zachyteného CO2 s cieľom umožniť 
komerčné využitie technológií CCS pre 
elektrárne spaľujúce fosílne palivá a iné 
odvetvia priemyslu s veľkou uhlíkovou 
záťažou, ktoré budú spustené do 
prevádzky po roku 2020.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 3.2 – bod 3.2.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Geotermálna a vodná energia, energia 
morských vĺn, ako aj iné druhy 
obnoviteľnej energie môžu prispieť 
k dekarbonizácii dodávok energie v Európe 
a súčasne zvýšiť ich flexibilitu pre rôzne 
typy výroby a využitia energie. Cieľ je 
komerčne dopracovať nákladovo efektívne 
a udržateľné technológie a umožniť ich 
rozsiahle využitie v priemyselnom rozsahu 
vrátane integrácie sústav. Energia oceánov, 
ako napríklad prílivová energia, energia 
z morských prúdov a vĺn, predstavujú 
skutočne nulové emisie a predvídateľnú 
energiu. K výskumným činnostiam by mali 
patriť laboratórny inovačný výskum 
nízkonákladových spoľahlivých 
komponentov a materiálov využívaných vo 
vysokokoróznom prostredí a prostredí, 
v ktorom dochádza k nadmernej 
akumulácii živých organizmov, ako aj 

Geotermálna a vodná energia, energia 
morských vĺn, ako aj iné druhy 
obnoviteľnej energie môžu prispieť 
k dekarbonizácii dodávok energie v Európe 
a súčasne zvýšiť ich flexibilitu pre rôzne 
typy výroby a využitia energie. Cieľ je 
komerčne dopracovať nákladovo efektívne 
a udržateľné technológie a umožniť ich 
rozsiahle využitie v priemyselnom rozsahu 
vrátane integrácie sústav. Energia oceánov, 
ako napríklad prílivová energia, energia 
z morských prúdov a vĺn, predstavujú 
skutočne nulové emisie a predvídateľnú 
energiu. K výskumným činnostiam by mali 
patriť laboratórny inovačný výskum 
nízkonákladových spoľahlivých 
komponentov a materiálov využívaných vo 
vysokokoróznom prostredí a prostredí, v 
ktorom dochádza k nadmernej akumulácii 
živých organizmov, ako aj demonštračné 
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demonštračné činnosti v rôznych 
podmienkach európskeho vodstva.

činnosti v rôznych podmienkach 
európskeho vodstva. Na získanie jasnejšej 
predstavy o tom, či geotermálna a vodná 
energia a energia morských vĺn, ako aj 
iné druhy obnoviteľnej energie dokážu 
splniť stanovené ciele, sa v rámci 
strategického plánu energetických 
technológií vytvorí samostatný rozpočtový 
riadok pre európske priemyselné iniciatívy 
v oblasti týchto energií.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 3.3 – bod 3.3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V oblasti bioenergie je cieľom komerčné 
dopracovanie najsľubnejších technológií 
s cieľom umožniť rozsiahlu udržateľnú 
výrobu pokročilých biopalív druhej 
generácie s rôznymi hodnotovými 
reťazcami pre dopravu a získavanie 
vysokoefektívneho kombinovaného tepla 
a elektrickej energie z biomasy vrátane 
CCS. Cieľom je vývoj a predvedenie 
technológie pre rôzne spôsoby získavania 
biomasy na rozličných úrovniach 
s prihliadnutím na rôzne geografické 
a klimatické podmienky a logistické 
obmedzenia. Dlhodobejší výskum sa 
zameria na vývoj udržateľného 
bioenergetického priemyslu po roku 2020. 
Tieto činnosti budú dopĺňať výskum 
predvýrobných (krmivo, biologické zdroje) 
i povýrobných (začlenenie do vozidiel) 
aspektov realizovaný v rámci iných 
príslušných spoločenských problémov.

V oblasti bioenergie je cieľom komerčné 
dopracovanie najsľubnejších technológií 
s cieľom umožniť rozsiahlu udržateľnú 
výrobu pokročilých biopalív druhej 
generácie s rôznymi hodnotovými 
reťazcami pre dopravu a získavanie 
vysokoefektívneho kombinovaného tepla 
a elektrickej energie z biomasy. Cieľom je 
vývoj a predvedenie technológie pre rôzne 
spôsoby získavania biomasy na rozličných 
úrovniach s prihliadnutím na rôzne 
geografické a klimatické podmienky 
a logistické obmedzenia. Dlhodobejší 
výskum sa zameria na vývoj udržateľného 
bioenergetického priemyslu po roku 2020. 
Tieto činnosti budú dopĺňať výskum 
predvýrobných (krmivo, biologické zdroje) 
i povýrobných (začlenenie do vozidiel) 
aspektov realizovaný v rámci iných 
príslušných spoločenských problémov.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 3.3 – bod 3.3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Palivové články a vodík majú veľký 
potenciál prispieť k riešeniu energetických 
problémov, ktorým Európa čelí. Ak majú 
byť tieto technológie schopné konkurencie 
na trhu, je potrebné výrazné zníženie ceny. 
Náklady na systémy s palivovými článkami 
určené na prepravu sa v najbližších 10 
rokoch musia znížiť 10-násobne. V záujme 
dosiahnutia tohto cieľa bude zabezpečená 
podpora pre predvedenie veľkého rozsahu 
a činností v rámci zavedenia prenosných, 
stacionárnych a dopravných aplikácií 
a súvisiacich služieb pred komerčným 
využitím, ako aj pre dlhodobý výskum 
a rozvoj technológie na vybudovanie 
konkurencieschopného reťazca palivových 
článkov a udržateľnej infraštruktúry na 
výrobu vodíka v rámci Únie. Je potrebná 
silná vnútroštátna a medzinárodná 
spolupráca vrátane vypracovania 
príslušných noriem, ktorá by umožnila 
preniknúť na trh v dostatočnom rozsahu.

Palivové články a vodík majú veľký 
potenciál prispieť k riešeniu energetických 
problémov, ktorým Európa čelí. Ak majú 
byť tieto technológie schopné konkurencie 
na trhu, je potrebné výrazné zníženie ceny. 
Náklady na systémy s palivovými článkami 
určené na prepravu sa v najbližších 10 
rokoch musia znížiť aspoň 10-násobne. 
V záujme dosiahnutia tohto cieľa bude 
zabezpečená podpora na predvedenie 
veľkého rozsahu a pre činnosti v rámci 
zavedenia prenosných, stacionárnych 
a dopravných aplikácií a súvisiacich 
služieb pred komerčným využitím, ako aj 
pre dlhodobý výskum a rozvoj technológie 
na vybudovanie konkurencieschopného 
reťazca palivových článkov a udržateľnej 
infraštruktúry na výrobu vodíka v rámci 
Únie. Je potrebná silná vnútroštátna 
a medzinárodná spolupráca vrátane 
vypracovania príslušných noriem, ktorá by 
umožnila preniknúť na trh v dostatočnom 
rozsahu.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 4.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európa stanovila politický cieľ znížiť 
produkciu CO2 do roku 2050 o 60 %. Do 
roku 2030 plánuje v mestách znížiť 
používanie áut s konvenčným palivom na 

vypúšťa sa
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polovicu a v centrách hlavných miest tak 
dosiahnuť mestskú logistiku prakticky bez 
produkcie CO2. Použitie nízkouhlíkových 
palív v letectve by malo do roku 2050 
dosiahnuť úroveň 40 % a emisie CO2
z palív námorných lodí by sa do roku 2050 
mali znížiť o 40 %.

Or. it

Odôvodnenie

Rámcový program sa týka len obdobia do roku 2020, ako vyplýva z jeho názvu. Preto nemá 
význam odvolávať sa na možné budúce scenáre na nasledujúce desaťročia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 4.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum a inovácie výrazne prispejú 
k vývoju a zavádzaniu potrebných riešení 
pre všetky druhy dopravy, ktoré podstatne 
znížia produkciu emisií škodlivých pre 
životné prostredie (napríklad CO2, NOx,
a SOx) v doprave, znížia jej závislosť od 
fosílnych palív, a tým znížia vplyv dopravy 
na biodiverzitu a zachovanie prírodných 
zdrojov.

Výskum a inovácie výrazne prispejú 
k vývoju a zavádzaniu potrebných riešení 
pre všetky druhy dopravy, ktoré pri 
konkurenčných trhových cenách 
podstatne znížia produkciu emisií 
škodlivých pre životné prostredie 
(napríklad CO2, NOx a SOx) v doprave, 
znížia jej závislosť od fosílnych palív, 
a tým znížia vplyv dopravy na biodiverzitu 
a zachovanie prírodných zdrojov.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 4.1 – odsek 3 – bod 4.1.1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Vývoj a urýchlenie zavádzanie 
čistejších pohonných technológií sú 
dôležité v záujme zníženia alebo eliminácie 
produkcie CO2 a znečisťovania v dôsledku 
dopravy. Potrebné sú nové a inovačné 
riešenia založené na elektrických motoroch 
a batériách, palivových článkoch alebo 
hybridnom pohone. Technologický pokrok 
zároveň prispeje k zdokonaleniu 
environmentálnej výkonnosti bežných 
pohonných systémov.

(a) Vývoj a urýchlené zavádzanie čistejších 
pohonných technológií sú dôležité 
v záujme zníženia alebo eliminácie 
produkcie CO2 a znečisťovania v dôsledku 
dopravy. Potrebné sú nové a inovačné 
riešenia za konkurenčné trhové ceny, 
založené na elektrických motoroch 
a batériách, palivových článkoch alebo 
hybridnom pohone. Technologický pokrok 
zároveň prispeje k zdokonaleniu 
environmentálnej výkonnosti bežných 
pohonných systémov.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 5 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Opatrenia proti zmene klímy, 
efektívnosť využívania zdrojov a suroviny

5. Opatrenia proti zmene klímy a opatrenia 
v oblasti vody, efektívnosť využívania 
zdrojov a suroviny

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 5.1 – bod 5.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poznatky o tom, ako sa môžu spoločnosť 
a hospodárstvo prispôsobiť následkom 
zmeny klímy, nie sú úplné. Účinné, 
spravodlivé a sociálne prijateľné opatrenia 

Poznatky o tom, ako sa môžu spoločnosť 
a hospodárstvo prispôsobiť následkom 
zmeny klímy, nie sú úplné. Účinné, 
spravodlivé a sociálne prijateľné opatrenia 
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na vytvorenie prostredia a spoločnosti, 
ktoré budú odolné voči zmene klímy, 
vyžadujú integrovanú analýzu súčasných 
a budúcich vplyvov, slabých miest, 
vystavenia obyvateľstva zmene klímy, 
rizík, nákladov a príležitostí v oblasti 
zmeny klímy a variability, pričom je 
potrebné zohľadniť mimoriadne udalosti 
a súvisiace nebezpečenstvá, ktoré 
predstavuje klíma, ako aj ich opakovanie. 
Táto analýza sa vypracuje aj v oblasti 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy na 
biodiverzitu, ekosystémy a ekosystémové 
služby, infraštruktúry a hospodárske 
a prírodné aktíva. Dôraz sa bude klásť na 
najcennejšie prírodné ekosystémy 
a vybudované prostredia, ako aj na 
kľúčové spoločenské, kultúrne
a hospodárske sektory Európy. 
V opatreniach sa budú riešiť vplyvy 
a rastúce riziká pre zdravie človeka, ktoré 
vyplývajú zo zmeny klímy, a zvyšujúce sa 
koncentrácie skleníkových plynov 
v atmosfére. Vo výskume sa vyhodnotia 
inovačné, rovnovážne distribuované a 
nákladovo efektívne reakcie prispôsobenia 
na zmenu klímy vrátane ochrany 
a prispôsobenia prírodných zdrojov 
a ekosystémov, ako aj súvisiacich účinkov, 
aby sa poskytli informácie a podpora pre 
rozvoj a vykonávanie na všetkých 
úrovniach. Budú sa zohľadňovať aj 
potenciálne vplyvy, náklady a riziká 
súvisiace s geoinžinierstvom. Preskúmajú 
sa zložité vnútorné prepojenia, konflikty 
a synergie politík na prispôsobenie 
a politík na prevenciu rizika s inými 
politikami zameranými na klímu 
a sektorovými politikami, a to vrátane 
vplyvov na zamestnanosť a životnú úroveň 
zraniteľných skupín.

na vytvorenie prostredia a spoločnosti, 
ktoré budú odolné voči zmene klímy, si 
vyžadujú integrovanú analýzu súčasných 
a budúcich vplyvov, slabých miest, 
vystavenia obyvateľstva zmene klímy, 
rizík, nákladov a príležitostí v oblasti 
zmeny klímy a variability klímy, pričom je 
potrebné zohľadniť mimoriadne udalosti 
a súvisiace nebezpečenstvá, ktoré 
predstavuje klíma, ako aj ich opakovanie. 
Táto analýza sa vypracuje aj v oblasti 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy na 
biodiverzitu, ekosystémy a ekosystémové 
služby, infraštruktúry a hospodárske 
a prírodné aktíva. Dôraz sa bude klásť na 
najcennejšie prírodné ekosystémy, 
archeologické náleziská, vybudované 
prostredia a mestskú krajinu a dedičstvo, 
ako aj na kultúrne zdroje a kľúčové 
spoločenské a hospodárske sektory Európy. 
V opatreniach sa budú riešiť vplyvy 
a rastúce riziká pre zdravie človeka, ktoré 
vyplývajú zo zmeny klímy, a zvyšujúce sa 
koncentrácie skleníkových plynov 
v atmosfére. Vo výskume sa vyhodnotia 
inovačné, rovnovážne distribuované a 
nákladovo efektívne reakcie prispôsobenia 
na zmenu klímy vrátane ochrany 
a prispôsobenia prírodných zdrojov 
a ekosystémov, ako aj súvisiacich účinkov, 
aby sa poskytli informácie a podpora pre 
rozvoj a vykonávanie na všetkých 
úrovniach. Budú sa zohľadňovať aj 
potenciálne vplyvy, náklady a riziká 
súvisiace s geoinžinierstvom. Preskúmajú 
sa zložité vnútorné prepojenia, konflikty 
a synergie politík na prispôsobenie 
a politík na prevenciu rizika s inými 
politikami zameranými na klímu 
a sektorovými politikami, a to vrátane 
vplyvov na zamestnanosť a životnú úroveň 
zraniteľných skupín.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Julie Girling

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5 – bod 5.1 – bod 5.1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prechod Únie na konkurencieschopné 
hospodárstvo s účinným využívaním 
zdrojov a odolné voči zmene klímy, ktorý 
sa má uskutočniť do roku 2050, vyžaduje 
navrhnutie účinných a dlhodobých stratégií 
na znižovanie emisií a veľké zvýšenie 
inovačných kapacít. Pri výskume sa 
posúdia environmentálne a sociálno-
hospodárske riziká, príležitosti a vplyvy 
možností na zmiernenie zmeny klímy. 
Výskumom sa podporí vývoj a overenie 
nových modelov hospodárstva s účinným 
využívaním energie a odolného voči zmene 
klímy, pričom sa s cieľom odskúšania 
politík na zmiernenie následkov a metód 
nízkouhlíkovej technológie na rôznych 
úrovniach a pre kľúčové hospodárske 
a spoločenské sektory Únie, ako na 
celosvetovej úrovni, zohľadnia 
hospodárske nástroje a príslušné externé 
účinky. Opatreniami spočívajúcimi 
v zlepšení prepojení medzi výskumom 
a uplatňovaním a medzi podnikateľmi, 
koncovými používateľmi, výskumníkmi 
a znalostnými inštitúciami sa zjednodušia 
technologické, inštitucionálne a sociálno-
hospodárske inovácie.

Prechod Únie na konkurencieschopné 
hospodárstvo s účinným využívaním 
zdrojov a odolné voči zmene klímy, ktorý 
sa má uskutočniť do roku 2050, si vyžaduje 
navrhnutie účinných a dlhodobých stratégií 
na znižovanie emisií a veľké zvýšenie 
inovačných kapacít. Pri výskume sa
posúdia environmentálne a sociálno-
hospodárske riziká, príležitosti a vplyvy 
možností na zmiernenie zmeny klímy. 
Výskum zameraný na znižovanie emisií 
CO2 by mal vždy prihliadať na naliehavý 
charakter tohto problému a mal by 
zohľadňovať excelentnosť noriem aj 
rýchlosť reakcie. Výskumom sa podporí 
vývoj a overenie nových modelov 
hospodárstva s účinným využívaním 
energie, ktoré bude odolné voči zmene 
klímy, pričom sa s cieľom odskúšania 
politík na zmiernenie následkov a metód 
nízkouhlíkovej technológie na rôznych 
úrovniach a pre kľúčové hospodárske 
a spoločenské sektory Únie, ako aj na 
celosvetovej úrovni, zohľadnia 
hospodárske nástroje a príslušné externé 
účinky. Opatreniami spočívajúcimi 
v zlepšení prepojení medzi výskumom 
a uplatňovaním a medzi podnikateľmi, 
koncovými používateľmi, výskumníkmi 
a znalostnými inštitúciami sa zjednodušia 
technologické, inštitucionálne a sociálno-
hospodárske inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Cristina Gutiérrez-Cortines 



PE492.615v02-00 46/57 AM\906857SK.doc

SK

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5 – bod 5.1 – bod 5.1.3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zmena klímy a otázky vodného 
hospodárstva
Téma zmeny klímy by sa mala spájať 
s otázkami vodného hospodárstva. Pre 
výskum v oblasti vodného hospodárstva 
vyplynú v budúcnosti veľké úlohy najmä 
z potreby vnímať túto tému čoraz viac 
v spojení s otázkami globálnej zmeny, 
zmeny klímy, rastúceho geopolitického 
významu, ako aj s energetickými 
a zdravotnými hľadiskami.
Vodné zdroje by sa mali vnímať 
a spravovať komplexne. To zahŕňa 
prirodzené regióny a ekologické otázky, 
chápanie ekosystémových služieb ako 
procesu, ochranu kvality pitnej vody 
a rôzne politické systémy a inštitucionálne 
štruktúry.
Vedomostná základňa by mala zahŕňať 
koncepciu ekologických tokov a mala by 
prihliadať na ekosystémové služby 
s podporou vody; zdôrazňuje, že je 
potrebné prihliadať na skutočnosť, že 
zmeny vodného cyklu závisia od biotopu, 
a to má vplyv na percentuálny podiel 
recyklovanej vody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5 – bod 5.1 – bod 5.1.3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.1.3a. Nevyhnutné je preskúmanie 
regionálnych dosahov zmeny klímy na 
ekosystém, vodné zdroje, 
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poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
s cieľom analyzovať jej dosah na ľudský 
život, zdravie a ďalšie sociálno-
hospodárske otázky, ale aj preskúmanie 
priameho a nepriameho vplyvu globálnej 
zmeny na dynamiku a kapacitu 
ekosystému.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti na úrovni spoločnosti predstavujú 
riziko spustenia nezvratných zmien 
v životnom prostredí, ktoré ovplyvňujú 
charakter ekosystémov. Je dôležité tieto 
rizika predvídať, a to pomocou 
posudzovania, monitorovania 
a predpovedania vplyvu ľudskej činnosti 
na životné prostredie a environmentálnych 
zmien na kvalitu života človeka. Naše 
chápanie zložitých vzťahov medzi 
prírodnými zdrojmi a sociálnym, 
hospodárskym a ekologickým systémom, 
ako aj prirodzených bodov zlomu 
a odolnosti, resp. krehkosti ľudského 
a biologického systému, zlepší výskum 
v oblasti morského (od pobrežných oblastí 
až po otvorené more), sladkovodného, 
suchozemského a mestského ekosystému 
vrátane ekosystémov závislých od 
podzemných vôd. V tomto výskume sa 
preskúma fungovanie a reagovanie 
ekosystémov na atropogénne vplyvy, 
spôsoby obnovy ekosystémov a ich vplyv 
na hospodárstva a kvalitu života človeka. 
Preskúmajú sa aj riešenia v oblasti 
nedostatku zdrojov. Stane sa základom pri 
tvorbe politík a postupov na zabezpečenie 
fungovania sociálnych a hospodárskych 

Činnosti na úrovni spoločnosti predstavujú 
riziko spustenia nezvratných zmien 
v životnom prostredí, ktoré ovplyvňujú 
charakter ekosystémov. Je dôležité tieto 
riziká predvídať, a to pomocou 
posudzovania, monitorovania 
a predpovedania vplyvu ľudskej činnosti 
na životné prostredie a environmentálnych 
zmien na kvalitu života človeka. Naše 
chápanie zložitých vzťahov medzi 
prírodnými zdrojmi a sociálnym, 
hospodárskym a ekologickým systémom, 
ako aj prirodzených bodov zlomu 
a odolnosti, resp. krehkosti ľudského 
a biologického systému, zlepší výskum 
v oblasti morského (od pobrežných oblastí 
až po otvorené more), sladkovodného, 
suchozemského a mestského ekosystému 
vrátane ekosystémov závislých od 
podzemných vôd. V tomto výskume sa 
preskúma fungovanie a reagovanie 
ekosystémov na antropogénne vplyvy, 
spôsoby obnovy ekosystémov a ich vplyv 
na hospodárstva a kvalitu života človeka. 
Preskúmajú sa aj riešenia v oblasti 
nedostatku zdrojov. Na vytvorenie nových 
modelov vodného hospodárstva, ktoré 
zaručia transparentnosť, sú potrebné 
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činností v rámci obmedzení vyplývajúcich 
z udržateľnosti a prispôsobiteľnosti 
ekosystémov a biodiverzity.

inovácie. Mali by zahŕňať informácie 
o pôvode vody, rovnomernú distribúciu 
a postup na jej predaj a využívanie. Tento 
výskum sa stane základom pri tvorbe 
politík a postupov na zabezpečenie 
fungovania sociálnych a hospodárskych 
činností v rámci obmedzení vyplývajúcich 
z udržateľnosti a prispôsobiteľnosti 
ekosystémov a biodiverzity.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5 – bod 5.2 – bod 5.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vyčerpávanie a poškodzovanie 
ekosystémov sa musia riešiť aj na úrovni 
sociálneho, hospodárskeho a riadiaceho 
systému. Na základe výskumu a inovácií sa 
budú prijímať politické rozhodnutia 
v oblasti riadenia prírodných zdrojov 
a ekosystémov, s cieľom zabrániť ničivým 
zmenám klímy a životného prostredia 
(alebo sa im prispôsobiť) a podporiť 
inštitucionálne, hospodárske, behaviorálne 
a technologické zmeny, ktorými sa zaručí 
udržateľnosť. Dôraz sa bude klásť na 
najdôležitejšie ekosystémy a ekosystémové 
služby významné pri tvorbe politík, akými 
sú sladká voda, moria a oceány, kvalita 
ovzdušia, biodiverzita, využívanie pôdy 
a pôda. Odolnosť spoločností 
a ekosystémov voči katastrofickým 
udalostiam, k akým patria aj prírodné 
nebezpečenstvá, sa podporí 
prostredníctvom zvyšovania kapacít na 
predpovedanie, včasné varovanie 
a posudzovanie slabých miest a vplyvov, 
a to aj z hľadiska kombinácie viacerých 
rizík. Výskum a inovácie tak poskytnú 
podporu politikám zameraným na životné 

Vyčerpávanie a poškodzovanie 
ekosystémov sa musí riešiť aj na úrovni 
sociálneho, hospodárskeho a riadiaceho 
systému. Na základe výskumu a inovácií sa 
budú prijímať politické rozhodnutia 
v oblasti riadenia prírodných zdrojov 
a ekosystémov, s cieľom zabrániť ničivým 
zmenám klímy a životného prostredia 
(alebo sa im prispôsobiť) a podporiť 
inštitucionálne, hospodárske, behaviorálne 
a technologické zmeny, ktorými sa zaručí 
udržateľnosť. Dôraz sa bude klásť na 
najdôležitejšie ekosystémy a ekosystémové 
služby významné pri tvorbe politík, akými 
sú sladká voda, moria a oceány, kvalita 
ovzdušia, biodiverzita, využívanie pôdy 
a pôda. Odolnosť spoločností 
a ekosystémov voči katastrofickým 
udalostiam, k akým patria aj prírodné 
nebezpečenstvá, sa podporí 
prostredníctvom zvyšovania kapacít na 
predpovedanie, včasné varovanie 
a posudzovanie slabých miest a vplyvov, 
a to aj z hľadiska kombinácie viacerých 
rizík. Výskum a inovácie tak poskytnú 
podporu politikám zameraným na životné 
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prostredie a efektívne využívanie zdrojov 
a možnostiam efektívneho riadenia v rámci 
bezpečných limitov založeného na 
dôkazoch. S cieľom zvýšiť súdržnosť 
politík, vyriešiť problematiku 
kompromisov a riadiť konfliktné záujmy, 
ako aj zvýšiť informovanosť verejnosti 
o výsledkoch výskumu a účasť občanov na 
procese rozhodovania, sa pripravia 
inovačné postupy.

prostredie a efektívne využívanie zdrojov 
a možnostiam efektívneho riadenia v rámci 
bezpečných limitov založeného na 
dôkazoch. S cieľom zvýšiť súdržnosť 
politík, vyriešiť problematiku 
kompromisov a riadiť konfliktné záujmy, 
ako aj zvýšiť informovanosť verejnosti 
o výsledkoch výskumu a účasť občanov na 
procese rozhodovania, sa pripravia 
inovačné postupy. Dostupnosť 
a produktivita všetkých základných 
zdrojov sa musí analyzovať v rôznom 
príslušnom územnom rozsahu, 
celosvetovom, regionálnom a lokálnom, 
a príslušné sociálno-hospodárske 
dôsledky by sa mali analyzovať s cieľom 
vypracovať možnosti politických opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Julie Girling

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5 – bod 5.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom tejto činnosti je preto zlepšiť 
poznatky o surovinách a pripraviť inovačné 
riešenia šetrné k životnému prostrediu na 
ich nákladovo efektívne využívanie, ťažbu, 
spracovanie, recykláciu a obnovu, ako aj 
na ich nahradenie hospodársky 
príťažlivými alternatívami s nízkym 
vplyvom na životné prostredie.

Cieľom tejto činnosti je preto zlepšiť 
poznatky o surovinách a pripraviť inovačné 
riešenia šetrné k životnému prostrediu na 
ich nákladovo efektívne a transparentné 
využívanie, ťažbu, spracovanie, recykláciu 
a obnovu, ako aj na ich nahradenie 
hospodársky príťažlivými alternatívami 
s nízkym vplyvom na životné prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Julie Girling

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.3.2 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum a inovácie sú potrebné počas 
celého životného cyklu materiálov, aby sa 
zabezpečili cenovo dostupné, spoľahlivé 
a udržateľné dodávky a riadenie surovín 
nevyhnutne potrebných pre európske 
priemyselné odvetvia. Prípravou 
a zavedením hospodársky 
životaschopných, spoločensky prijateľných 
a environmentálne šetrných technológií 
využívania, ťažby a spracovania sa 
zefektívni využívanie zdrojov. Využije sa 
aj potenciál mestských baní. K zníženiu 
závislosti Únie od dodávok primárnych 
surovín prispejú aj nové a hospodársky 
životaschopné technológie recyklácie 
a obnovy materiálov, ako aj obchodné 
modely a procesy. Týka sa to aj 
nevyhnutnosti dlhšieho používania, 
vysokokvalitnej recyklácie a obnovy 
a drastického zníženia plytvania zdrojmi. 
Prijme sa prístup úplného životného cyklu, 
čiže od dodania dostupných surovín až do 
konca ich životnosti, s minimálnymi 
požiadavkami na energie a zdroje.

Výskum a inovácie sú potrebné počas 
celého životného cyklu materiálov, aby sa 
zabezpečili cenovo dostupné, spoľahlivé 
a udržateľné dodávky a riadenie surovín 
nevyhnutne potrebných pre európske 
priemyselné odvetvia. Prípravou 
a zavedením hospodársky 
životaschopných, spoločensky prijateľných 
a environmentálne šetrných technológií 
využívania, ťažby a spracovania sa 
zefektívni využívanie zdrojov. Využije sa 
aj potenciál mestských baní. K zníženiu 
závislosti Únie od dodávok primárnych 
surovín prispejú aj nové a hospodársky 
životaschopné technológie recyklácie 
a obnovy materiálov, ako aj obchodné 
modely a procesy. Týka sa to aj 
nevyhnutnosti dlhšieho používania, 
vysokokvalitnej recyklácie a obnovy 
a drastického zníženia plytvania zdrojmi. 
Prijme sa prístup úplného životného cyklu, 
čiže od dodania dostupných surovín až do 
konca ich životnosti, s minimálnymi 
požiadavkami na energie a zdroje 
a s úplnou transparentnosťou 
a sledovateľnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Julie Girling

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5 – bod 5.3 – bod 5.3.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vzhľadom na predpokladanú možnosť 
nedostatku určitých materiálov na 
celosvetovej úrovni (napríklad z dôvodu
obchodných obmedzení) sa preskúmajú 
a pripravia návrhy vhodných náhrad 
a alternatív za najdôležitejšie suroviny, 

Vzhľadom na predpokladanú možnosť 
nedostatku určitých materiálov na 
celosvetovej úrovni (napríklad z dôvodu 
obchodných obmedzení) sa preskúmajú 
a pripravia návrhy vhodných náhrad 
a alternatív za najdôležitejšie suroviny, 
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ktoré budú mať podobné funkčné 
vlastnosti. Tým sa zníži závislosť Únie od 
primárnych surovín a zlepší ich vplyv na 
životné prostredie.

ktoré budú mať podobné funkčné 
vlastnosti. Tým sa zníži závislosť Únie od 
primárnych surovín a obmedzí akýkoľvek 
nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5 – bod 5.4 – bod 5.4.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podporia sa všetky formy inovácií, 
prírastkových aj radikálnych, v ktorých sa 
spájajú technologické, organizačné, 
spoločenské, behaviorálne, obchodné 
a politické inovácie, a posilnenie účasti 
občianskej spoločnosti. Tým sa posilní 
cyklické hospodárstvo, zníži vplyv na 
životné prostredie a zohľadnia odrazové 
účinky na životné prostredie. Patria sem 
obchodné modely, priemyselná symbióza, 
systémy produktových služieb, 
navrhovanie produktov, prístup úplného 
životného cyklu a prístup „od kolísky po 
kolísku“. Cieľom bude zlepšiť zdrojovú 
efektívnosť úplným znížením vstupov, 
odpadu a uvoľňovania škodlivých látok 
v hodnotovom reťazci a posilnenie 
opakovaného využívania, recyklácie 
a nahrádzania zdrojov. Dôraz sa bude klásť 
na zjednodušenie prechodu od výskumu na 
trh, od vývoja prototypov k ich uvedeniu 
na trh a uplatneniu na trhu, pričom sa do 
tohto procesu zapoja subjekty priemyslu 
a najmä MSP. Zlepšenie v oblasti šírenia 
poznatkov a lepšieho prepojenia ponuky 
a dopytu sa podporí aj vytváraním sietí 
ekologických inovátorov.

Podporia sa všetky formy inovácií, 
prírastkových aj radikálnych, v ktorých sa 
spájajú technologické, organizačné, 
spoločenské, behaviorálne, obchodné 
a politické inovácie, a posilnenie účasti 
občianskej spoločnosti. Tým sa posilní 
cyklické hospodárstvo, zníži vplyv na 
životné prostredie a zohľadnia odrazové 
účinky na životné prostredie. Patria sem 
obchodné modely, priemyselná symbióza, 
systémy produktových služieb, 
navrhovanie produktov, prístup úplného 
životného cyklu a prístup „od kolísky po 
kolísku“. Cieľom bude zlepšiť zdrojovú 
efektívnosť úplným znížením vstupov, 
odpadu a uvoľňovania škodlivých látok 
v hodnotovom reťazci a posilnenie 
opakovaného využívania, recyklácie 
a nahrádzania zdrojov. Dôraz sa bude klásť 
na zjednodušenie prechodu od výskumu na 
trh, od vývoja prototypov k ich uvedeniu 
na trh za prijateľné ceny a uplatneniu na 
trhu, pričom sa do tohto procesu zapoja 
subjekty priemyslu a najmä MSP. 
Zlepšenie v oblasti šírenia poznatkov 
a lepšieho prepojenia ponuky a dopytu sa 
podporí aj vytváraním sietí ekologických 
inovátorov.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5 – bod 5.5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komplexné environmentálne pozorovacie 
a informačné systémy sú z dlhodobého 
hľadiska veľmi dôležité na zabezpečenie 
údajov a informácií na plnenie tejto úlohy. 
Tieto systémy sa budú používať na 
posudzovanie a predpovedanie podmienok, 
stavu a trendov v oblasti klímy, prírodných 
zdrojov vrátane surovín, ekosystémov 
a ekosystémových služieb, ako aj na 
hodnotenie politík týkajúcich sa 
nízkouhlíkového hospodárstva, 
zmierňovania následkov zmeny klímy 
a prispôsobovania a možností vo všetkých 
sektoroch hospodárstva. Informácie 
a poznatky získané z týchto systémov sa 
použijú na stimulovanie inteligentného 
využívania strategických zdrojov, podporu 
prípravy politík založených na dôkazoch, 
posilnenie nových environmentálnych 
a klimatických služieb a vypracovanie 
nových príležitostí na svetových trhoch.

Komplexné environmentálne pozorovacie 
a informačné systémy sú z dlhodobého 
hľadiska veľmi dôležité na zabezpečenie 
údajov a informácií na plnenie tejto úlohy. 
Tieto systémy sa budú používať na 
posudzovanie a predpovedanie podmienok, 
stavu a trendov v oblasti klímy, prírodných 
zdrojov vrátane surovín, ekosystémov 
a ekosystémových služieb, ako aj na 
hodnotenie politík týkajúcich sa 
nízkouhlíkového hospodárstva, 
zmierňovania následkov zmeny klímy 
a prispôsobovania sa zmene klímy 
a možností vo všetkých sektoroch 
hospodárstva. Informácie a poznatky 
získané z týchto systémov sa použijú na 
stimulovanie inteligentného využívania 
strategických zdrojov, podporu prípravy 
politík založených na dôkazoch, posilnenie 
nových environmentálnych a klimatických 
služieb, podporu digitálnych technológií 
na monitorovanie, následné činnosti 
a riadenie vodných zdrojov 
prostredníctvom satelitu a vypracovanie 
nových príležitostí na svetových trhoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 5.3a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.3a Rozvoj ďalšej generácie vodných 
systémov
V Európe sú naliehavo potrebné inovácie 
v oblasti integrovaných vodných systémov. 
Vodné hospodárstvo je kľúčovým 
odvetvím pre zdravú spoločnosť, 
prosperujúce hospodárstvo a ekologické 
ekosystémy. Zmena klímy má rozsiahly 
dosah na hydrologický cyklus, pričom 
znižuje predvídateľnosť jeho vzorcov 
a výrazne mení naše súčasné vodné 
zdroje. Európa čelí problému 
zastarávajúcej vodnej infraštruktúry (na 
kanalizáciu odpadových vôd aj dodávku 
pitnej vody) a problémom v oblasti 
vodného hospodárstva, akými sú väčší 
nedostatok vody, vyššie riziko záplav 
(miest), znečistenie vody a zvyšujúci sa 
a špecifickejší dopyt po vode. Investície 
týkajúce sa vodných systémov sú vysoké 
a majú dlhodobú návratnosť.
Zorganizujú sa činnosti v oblasti výskumu 
a inovácií, ktoré budú zamerané na 
mestské a vidiecke oblasti, priemysel 
a prierezové témy a budú sa sústrediť na:
5.3.1. Zabezpečenie bezpečnej, dostupnej 
a cenovo prístupnej vody pre všetkých pri 
súčasnom zabezpečení dostatku vody pre 
životné prostredie.
Vodné hospodárstvo v mestách je pod 
rastúcim tlakom v dôsledku ďalšej 
urbanizácie (očakáva sa, že v roku 2050 
bude v krajinách EÚ žiť v mestských 
oblastiach 80 % obyvateľstva). Vidiecke 
oblasti čelia mnohým problémom, pokiaľ 
ide o vodu pre poľnohospodárstvo, 
predchádzanie znečisteniu a hygienu 
a zásobovanie pitnou vodou. Potrebný je 
integrovaný prístup zameraný na kolobeh 
vody, na ktorom sa budú podieľať 
koneční používatelia a zainteresované 
strany s cieľom riešiť problémy týkajúce 
sa vody.
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5.3.2. Zrušenie vzťahu medzi 
odčerpávaním vodných zdrojov
a úrovňou hospodárskej činnosti 
v kľúčových odvetviach EÚ (vrátane 
energetiky, poľnohospodárstva
a chemických látok).
Inovácie v oblasti priemyselných 
procesov, aplikácií IKT a nových 
technológií (kľúčové základné 
technológie) znížia náklady, potrebu 
energie a obmedzia znečistenie.
5.3.3. Zachovanie a posilnenie dobrého 
stavu vôd vo všetkých povodiach riek 
v EÚ,
pokiaľ ide o kvalitu, množstvo a využitie 
a v súvislosti so zvyšovaním tlaku na
vodné zdroje.
5.3.4. Vedúce postavenie európskeho 
vodného hospodárstva vo svete.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 6.1 – bod 6.1.1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Veľké spoločenské problémy nie sú 
abstraktné, majú územný rozmer. Okrem 
toho je potrebné osobitne zvážiť význam 
mestskej problematiky z hľadiska 
tvorivosti, inovácií a spoločenských, 
hospodárskych, kultúrnych 
a environmentálnych otázok.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 6.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európska únia, jej občania a medzinárodní 
partneri musia čeliť v dôsledku prírodných 
katastrof alebo činností človeka rôznym 
bezpečnostným hrozbám, napríklad 
trestným činom, terorizmu a všeobecnému 
ohrozeniu. Tieto hrozby sa môžu šíriť aj za 
hranice a zamerať sa na fyzické ciele alebo 
počítačový priestor. Útoky proti 
internetovým stránkam verejných orgánov 
a súkromných subjektov nielen oslabujú 
dôveru občanov, ale môžu aj závažne
ovplyvniť také dôležité sektory, ako sú 
energetika, doprava, zdravotníctvo, 
finančníctvo alebo telekomunikácie.

Európska únia, jej občania a medzinárodní 
partneri musia čeliť v dôsledku prírodných 
katastrof alebo činností človeka rôznym 
bezpečnostným hrozbám, napríklad 
trestným činom, terorizmu, nelegálnemu 
prisťahovalectvu a všeobecnému 
ohrozeniu. Tieto hrozby sa môžu šíriť aj za 
hranice a zamerať sa na fyzické ciele alebo 
počítačový priestor. Útoky proti 
internetovým stránkam verejných orgánov 
a súkromných subjektov nielen oslabujú 
dôveru občanov, ale môžu aj závažne 
ovplyvniť také dôležité sektory, ako sú 
energetika, doprava, zdravotníctvo, 
finančníctvo alebo telekomunikácie.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť III – bod 6.3.1 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3.1. Boj proti trestnej činnosti 
a terorizmu

6.3.1. Boj proti organizovanej trestnej 
činnosti a terorizmu

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť IV – bod 3.1 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Posúdenie rizík a možností využitia 
nových technológií a chemických látok 
vrátane nanomateriálov v potravinách, 
krmive a spotrebiteľských výrobkoch, 
vývoj a overovanie harmonizovaných 
metód merania, identifikácie 
a kvantifikácie, integrovaných stratégií 
testovania a moderných nástrojov na 
posudzovanie toxikologických rizík 
vrátane alternatívnych metód k testovaniu 
na zvieratách a hodnotenie vplyvu 
znečistenia životného prostredia na 
zdravie.

(a) Posúdenie rizík a možností využitia 
nových technológií a chemických látok 
vrátane nanomateriálov v potravinách, 
krmive a spotrebiteľských výrobkoch, 
vývoj, hodnotenie a overovanie 
harmonizovaných metód merania, 
identifikácie a kvantifikácie, integrovaných 
stratégií testovania a moderných 
experimentálnych a výpočtových 
nástrojov, bez testovania na zvieratách, na 
posudzovanie toxikologických rizík 
vrátane alternatívnych metód k testovaniu 
na zvieratách, pokiaľ ide o účinky 
v oblasti zdravia a životného prostredia,
a hodnotenie vplyvu znečistenia životného 
prostredia na zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť IV – bod 3.3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spoločné výskumné centrum sa zameria na 
tzv. ciele 20/20/20 týkajúce sa podnebia 
a energie a prechod únie na 
konkurencieschopné nízkouhlíkové 
hospodárstvo do roku 2050 vrátane 
výskumu technologických a spoločensko-
hospodárskych aspektov v týchto 
oblastiach:

Spoločné výskumné centrum sa zameria na 
tzv. ciele 20/20/20 týkajúce sa podnebia 
a energie vrátane výskumu 
technologických a spoločensko-
hospodárskych aspektov v týchto 
oblastiach:

Or. it

Odôvodnenie

Ako vyplýva z jeho názvu, program sa týka len obdobia do roku 2020 v súlade so zvyškom 
stratégie Európa 2020 a cieľom 20-20-20. Namiesto sledovania možných budúcich scenárov 
na nasledujúce desaťročia by sme sa mali sústrediť na splnenie cieľov stanovených na rok 
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2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Theodoros Skylakakis

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť IV – bod 3.3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Energetické a elektrické prenosové 
siete, najmä modelovanie a simulácia 
transeurópskych energetických sietí, 
analýza technológií inteligentných 
prenosových sústav a supersústav 
a simulácia energetických sústav v reálnom 
čase.

(b) Energetické a elektrické prenosové 
siete, najmä modelovanie a simulácia 
transeurópskych energetických sietí, 
analýza technológií inteligentných 
prenosových sústav a supersústav 
a potenciálu na uskladnenie energie 
a simulácia energetických sústav v reálnom 
čase.

Or. en


