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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1303
Henri Weber

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Choroby a zdravotné postihnutia nie sú 
ohraničené hranicami štátov. Primeranou 
reakciou v oblasti výskumu a vývoja na 
európskej úrovni je možné a malo by sa 
zásadne prispieť k riešeniu týchto výziev, 
zabezpečiť lepšie zdravie a blahobyt pre 
všetkých a postaviť Európu do čela rýchlo 
sa rozvíjajúcich svetových trhov v oblasti 
inovácií týkajúcich sa zdravia a blahobytu.

Choroby a zdravotné postihnutia nie sú 
ohraničené hranicami štátov. Primeranou 
reakciou v oblasti výskumu a vývoja na 
európskej úrovni v partnerstve s tretími 
krajinami je možné a malo by sa zásadne 
prispieť k riešeniu týchto celosvetových 
výziev, čím sa prispeje k dosiahnutiu 
rozvojových cieľov milénia, zabezpečiť 
lepšie zdravie a blahobyt pre všetkých 
a postaviť Európu do čela rýchlo sa 
rozvíjajúcich svetových trhov v oblasti 
inovácií týkajúcich sa zdravia a blahobytu. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1304
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Choroby a zdravotné postihnutia nie sú 
ohraničené hranicami štátov. Primeranou 
reakciou v oblasti výskumu a vývoja na 
európskej úrovni je možné a malo by sa 
zásadne prispieť k riešeniu týchto výziev, 
zabezpečiť lepšie zdravie a blahobyt pre 
všetkých a postaviť Európu do čela rýchlo 
sa rozvíjajúcich svetových trhov v oblasti 
inovácií týkajúcich sa zdravia a blahobytu.

Choroby a zdravotné postihnutia nie sú 
ohraničené hranicami štátov. Primeranou 
reakciou v oblasti výskumu a vývoja na 
európskej úrovni v partnerstve s tretími 
krajinami je možné a malo by sa zásadne 
prispieť k riešeniu týchto celosvetových 
výziev, čím sa prispeje k dosiahnutiu 
rozvojových cieľov milénia, zabezpečiť 
lepšie zdravie a blahobyt pre všetkých 
a postaviť Európu do čela rýchlo sa 
rozvíjajúcich svetových trhov v oblasti 
inovácií týkajúcich sa zdravia a blahobytu. 
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Choroby a zdravotné postihnutia nie sú 
ohraničené hranicami štátov. Primeranou 
reakciou v oblasti výskumu a vývoja na 
európskej úrovni je možné a malo by sa 
zásadne prispieť k riešeniu týchto výziev, 
zabezpečiť lepšie zdravie a blahobyt pre 
všetkých a postaviť Európu do čela rýchlo 
sa rozvíjajúcich svetových trhov v oblasti 
inovácií týkajúcich sa zdravia a blahobytu.

Choroby a zdravotné postihnutia nie sú 
ohraničené hranicami štátov. Primeranou 
reakciou v oblasti výskumu a vývoja na 
európskej úrovni v partnerstve s tretími 
krajinami je možné a malo by sa zásadne 
prispieť k riešeniu týchto celosvetových 
výziev, čím sa prispeje k dosiahnutiu 
rozvojových cieľov milénia, zabezpečiť 
lepšie zdravie a blahobyt pre všetkých 
a postaviť Európu do čela rýchlo sa 
rozvíjajúcich svetových trhov v oblasti 
inovácií týkajúcich sa zdravia a blahobytu. 

Or. fr

Odôvodnenie

Choroby, a najmä infekčné choroby, sa nezastavia na hraniciach členských štátov, a v súlade 
s cieľmi Únie pomáha boj s šírením týchto chorôb dosiahnuť rozvojové ciele milénia. Dať 
Európe vedúce postavenie na svetových trhoch je zjavne jedným z kľúčových pilierov 
vonkajšej činnosti Únie, Únia však musí dodržiavať aj medzinárodné záväzky, preto je 
dôležité zmieniť rozvojové ciele milénia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1306
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Choroby a zdravotné postihnutia nie sú 
ohraničené hranicami štátov. Primeranou 
reakciou v oblasti výskumu a vývoja na 
európskej úrovni je možné a malo by sa 

Choroby a zdravotné postihnutia nie sú 
ohraničené hranicami štátov. Primeranou 
reakciou v oblasti výskumu a vývoja na 
európskej úrovni je možné a malo by sa 



zásadne prispieť k riešeniu týchto výziev, 
zabezpečiť lepšie zdravie a blahobyt pre 
všetkých a postaviť Európu do čela rýchlo 
sa rozvíjajúcich svetových trhov v oblasti 
inovácií týkajúcich sa zdravia a blahobytu.

zásadne prispieť k riešeniu týchto výziev, 
zabezpečiť lepšie zdravie a blahobyt pre 
všetkých, ochrániť Európu pred 
celosvetovými pandémiami a postaviť 
Európu do čela rýchlo sa rozvíjajúcich 
svetových trhov v oblasti inovácií 
týkajúcich sa zdravia a blahobytu. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1307
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Choroby a zdravotné postihnutia nie sú 
ohraničené hranicami štátov. Primeranou 
reakciou v oblasti výskumu a vývoja na 
európskej úrovni je možné a malo by sa 
zásadne prispieť k riešeniu týchto výziev, 
zabezpečiť lepšie zdravie a blahobyt pre 
všetkých a postaviť Európu do čela rýchlo 
sa rozvíjajúcich svetových trhov v oblasti 
inovácií týkajúcich sa zdravia a blahobytu.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných 
a jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné a účinné produkty, stratégie, 

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných 
a jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné a účinné produkty, stratégie, 
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intervencie a služby. Pretrvávajúca povaha 
týchto výziev v Európe a v mnohých 
prípadoch celosvetovo si vyžaduje reakciu, 
ktorej súčasťou je dlhodobá 
a koordinovaná podpora spolupráce medzi 
excelentnými, multidisciplinárnymi 
a multisektorovými tímami.

intervencie a služby. Pretrvávajúca povaha 
týchto výziev v Európe a v mnohých 
prípadoch celosvetovo si vyžaduje reakciu, 
ktorej súčasťou je dlhodobá 
a koordinovaná podpora spolupráce medzi 
excelentnými, multidisciplinárnymi 
a multisektorovými tímami. Aby bolo 
možné týmto výzvam čeliť, závisí úspech 
v oblasti inovácií od správnej rovnováhy
medzi výskumom v počiatočných článkoch 
reťazca a podporou pri uplatňovaní. 
Spoločný výskum dopĺňa novátorský 
výskum, ktorý je financovaný v rámci 
prvého piliera. Spoločný výskum 
v počiatočných článkoch reťazca je 
strategický nástroj, ktorý je nutné 
financovať rovnocenne s klinickým 
výskumom, aby sa Európa stala 
konkurencieschopnejšou v odvetví 
zdravotníctva.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné a účinné produkty, stratégie, 
intervencie a služby. Pretrvávajúca povaha 
týchto výziev v Európe a v mnohých 
prípadoch celosvetovo si vyžaduje reakciu, 
ktorej súčasťou je dlhodobá a 
koordinovaná podpora spolupráce medzi 
excelentnými, multidisciplinárnymi a 

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia a diskriminácie osôb so 
zdravotným postihnutím v dôsledku 
neprístupného prostredia, rozvoja a 
starnutia obyvateľstva (vrátane dĺžky 
života) a od plynulej a rozsiahlej premeny 
výsledných a jestvujúcich poznatkov na 
inovatívne, stupňovateľné a účinné 
produkty, stratégie, intervencie a služby. 
Pretrvávajúca povaha týchto výziev v 
Európe a v mnohých prípadoch 
celosvetovo si vyžaduje reakciu, ktorej 
súčasťou je dlhodobá a koordinovaná 



multisektorovými tímami. podpora spolupráce medzi excelentnými, 
multidisciplinárnymi a multisektorovými 
tímami.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1310
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné a účinné produkty, stratégie, 
intervencie a služby. Pretrvávajúca povaha 
týchto výziev v Európe a v mnohých 
prípadoch celosvetovo si vyžaduje reakciu, 
ktorej súčasťou je dlhodobá a 
koordinovaná podpora spolupráce medzi 
excelentnými, multidisciplinárnymi a 
multisektorovými tímami.

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania určujúcich rysov zdravia, 
ochorení, zdravotného postihnutia, rozvoja 
a starnutia obyvateľstva (vrátane dĺžky 
života) a od plynulej a rozsiahlej premeny 
výsledných a jestvujúcich poznatkov na 
inovatívne, stupňovateľné a účinné 
produkty, stratégie, intervencie a služby. 
Pretrvávajúca povaha týchto výziev v 
Európe a v mnohých prípadoch 
celosvetovo si vyžaduje reakciu, ktorej 
súčasťou je dlhodobá a koordinovaná 
podpora spolupráce medzi excelentnými, 
multidisciplinárnymi a multisektorovými 
tímami. Je tiež potrebné riešiť túto výzvu 
z hľadiska spoločenských, ekonomických 
a humanitných vied.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1311
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
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postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné a účinné produkty, stratégie, 
intervencie a služby. Pretrvávajúca povaha 
týchto výziev v Európe a v mnohých 
prípadoch celosvetovo si vyžaduje reakciu, 
ktorej súčasťou je dlhodobá a 
koordinovaná podpora spolupráce medzi 
excelentnými, multidisciplinárnymi a 
multisektorovými tímami.

postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné a účinné produkty, stratégie, 
intervencie a služby. Pretrvávajúca povaha 
týchto výziev v Európe a v mnohých 
prípadoch celosvetovo si vyžaduje reakciu, 
ktorej súčasťou je dlhodobá a 
koordinovaná podpora spolupráce medzi
excelentnými, multidisciplinárnymi a 
multisektorovými tímami na celosvetovej 
úrovni, vrátane možnosti výskumu 
a vývoja v endemických oblastiach.

V prípade tejto výzvy aj iných výziev bude 
úspech v oblasti inovácií závisieť od 
správnej rovnováhy medzi výskumom v 
počiatočných článkoch reťazca 
a podporou pri uplatňovaní. Spoločný 
výskum dopĺňa novátorský výskum, ktorý 
je financovaný v rámci prvého piliera. 
Spoločný výskum v počiatočných 
článkoch reťazca je strategický nástroj, 
ktorý je nutné financovať rovnocenne 
s klinickým výskumom, aby sa Európa 
stala konkurencieschopnejšou v odvetví 
zdravotníctva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1312
Britta Thomsen

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 



stupňovateľné a účinné produkty, stratégie, 
intervencie a služby. Pretrvávajúca povaha 
týchto výziev v Európe a v mnohých 
prípadoch celosvetovo si vyžaduje reakciu, 
ktorej súčasťou je dlhodobá a 
koordinovaná podpora spolupráce medzi 
excelentnými, multidisciplinárnymi a 
multisektorovými tímami.

stupňovateľné, účinné a prístupné
produkty, stratégie, intervencie a služby. 
Pretrvávajúca povaha týchto výziev v 
Európe a v mnohých prípadoch 
celosvetovo si vyžaduje reakciu, ktorej 
súčasťou je dlhodobá a koordinovaná 
podpora spolupráce medzi excelentnými, 
multidisciplinárnymi a multisektorovými 
tímami.

Or. en

Odôvodnenie

Ak má výskum zabezpečiť maximálny spoločenský prínos, mal by priniesť nielen inovatívne 
a účinné riešenia, ale jeho výsledky by tiež mali byť prístupné širokej verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1313
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné a účinné produkty, stratégie, 
intervencie a služby. Pretrvávajúca povaha 
týchto výziev v Európe a v mnohých 
prípadoch celosvetovo si vyžaduje reakciu, 
ktorej súčasťou je dlhodobá a 
koordinovaná podpora spolupráce medzi 
excelentnými, multidisciplinárnymi a 
multisektorovými tímami.

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné, účinné a prístupné
produkty, stratégie, intervencie a služby. 
Pretrvávajúca povaha týchto výziev v 
Európe a v mnohých prípadoch 
celosvetovo si vyžaduje reakciu, ktorej 
súčasťou je dlhodobá a koordinovaná 
podpora spolupráce medzi excelentnými, 
multidisciplinárnymi a multisektorovými 
tímami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1314
Marisa Matias



PE492.789v01-00 10/172 AM\907849SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné a účinné produkty, stratégie, 
intervencie a služby. Pretrvávajúca povaha 
týchto výziev v Európe a v mnohých 
prípadoch celosvetovo si vyžaduje reakciu, 
ktorej súčasťou je dlhodobá a 
koordinovaná podpora spolupráce medzi 
excelentnými, multidisciplinárnymi a 
multisektorovými tímami.

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné, účinné a prístupné
produkty, stratégie, intervencie a služby. 
Pretrvávajúca povaha týchto výziev v 
Európe a v mnohých prípadoch 
celosvetovo si vyžaduje reakciu, ktorej 
súčasťou je dlhodobá a koordinovaná 
podpora spolupráce medzi excelentnými, 
multidisciplinárnymi a multisektorovými 
tímami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné a účinné produkty, stratégie, 
intervencie a služby. Pretrvávajúca povaha 
týchto výziev v Európe a v mnohých 
prípadoch celosvetovo si vyžaduje reakciu, 
ktorej súčasťou je dlhodobá a 
koordinovaná podpora spolupráce medzi 

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné, účinné a prístupné
produkty, stratégie, intervencie a služby. 
Pretrvávajúca povaha týchto výziev v 
Európe a v mnohých prípadoch 
celosvetovo si vyžaduje reakciu, ktorej 
súčasťou je dlhodobá a koordinovaná 



excelentnými, multidisciplinárnymi a 
multisektorovými tímami.

podpora spolupráce medzi excelentnými, 
multidisciplinárnymi a multisektorovými 
tímami.

Or. en

Odôvodnenie

Ak má výskum zabezpečiť maximálny spoločenský prínos, musia byť jeho výsledky prístupné 
širokej verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné a účinné produkty, stratégie, 
intervencie a služby. Pretrvávajúca povaha 
týchto výziev v Európe a v mnohých 
prípadoch celosvetovo si vyžaduje reakciu, 
ktorej súčasťou je dlhodobá a 
koordinovaná podpora spolupráce medzi 
excelentnými, multidisciplinárnymi a 
multisektorovými tímami.

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné, účinné a prístupné
produkty, stratégie, intervencie a služby. 
Pretrvávajúca povaha týchto výziev v 
Európe a v mnohých prípadoch 
celosvetovo si vyžaduje reakciu, ktorej 
súčasťou je dlhodobá a koordinovaná 
podpora spolupráce medzi excelentnými, 
multidisciplinárnymi a multisektorovými 
tímami.

Or. en

Odôvodnenie

Ak má výskum zabezpečiť maximálny spoločenský prínos, mal by priniesť nielen inovatívne 
a účinné riešenia, ale jeho výsledky by tiež mali byť prístupné širokej verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1317
Christian Ehler
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné a účinné produkty, stratégie, 
intervencie a služby. Pretrvávajúca povaha 
týchto výziev v Európe a v mnohých 
prípadoch celosvetovo si vyžaduje reakciu, 
ktorej súčasťou je dlhodobá a 
koordinovaná podpora spolupráce medzi 
excelentnými, multidisciplinárnymi a 
multisektorovými tímami.

Reakcia sa odvíja od excelentnosti 
výskumu na zlepšenie nášho základného 
chápania zdravia, ochorení, zdravotného 
postihnutia, rozvoja a starnutia 
obyvateľstva (vrátane dĺžky života) a od 
plynulej a rozsiahlej premeny výsledných a 
jestvujúcich poznatkov na inovatívne, 
stupňovateľné, účinné, bezpečné a 
zabezpečené produkty, stratégie, 
intervencie a služby. Pretrvávajúca povaha 
týchto výziev v Európe a v mnohých 
prípadoch celosvetovo si vyžaduje reakciu, 
ktorej súčasťou je dlhodobá a 
koordinovaná podpora spolupráce medzi 
excelentnými, multidisciplinárnymi a 
multisektorovými tímami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zložitosť výzvy a vzájomná závislosť jej 
zložiek si podobne vyžadujú reakciu na 
európskej úrovni. Mnohé prístupy, nástroje 
a technológie sú uplatniteľné v mnohých 
oblastiach výskumu a inovácie tejto výzvy 
a najlepšie ich možno podporiť na úrovni 
Únie. Ide o rozvoj dlhodobých skupín 
a vykonávanie klinických testov, klinické 
využitie „-omík“ či rozvoj IKT a ich 
využitie v zdravotníckej praxi, najmä 
pokiaľ ide o elektronické zdravotníctvo. 
Požiadavky osobitných skupín 
obyvateľstva sa takisto najlepšie napĺňajú 
s použitím integrovaného prístupu, napr. 

Zložitosť výzvy a vzájomná závislosť jej 
zložiek si podobne vyžadujú reakciu na 
európskej úrovni. Mnohé prístupy, nástroje 
a technológie sú uplatniteľné v mnohých 
oblastiach výskumu a inovácie tejto výzvy 
a najlepšie ich možno podporiť na úrovni 
Únie. Ide o rozvoj dlhodobých skupín 
a vykonávanie klinických testov (so 
zameraním na vývoj a účinky liekov vo 
všetkých vekových skupinách), klinické 
využitie „-omík“ či rozvoj IKT a ich 
využitie v zdravotníckej praxi, najmä 
pokiaľ ide o elektronické zdravotníctvo. 
Požiadavky osobitných skupín 



pri rozvoji stratifikovaných a/alebo 
personalizovaných liekov, pri liečbe 
zriedkavých chorôb a pri poskytovaní 
riešení pomoci a nezávislého života.

obyvateľstva sa takisto najlepšie napĺňajú 
s použitím integrovaného prístupu, napr. 
pri rozvoji stratifikovaných a/alebo 
personalizovaných liekov, pri liečbe 
zriedkavých chorôb, vhodných liekoch pre 
starších ľudí a pri poskytovaní riešení 
pomoci a nezávislého života. 

Or. en

Odôvodnenie

Nedostatok dôkazov o účinkoch liekov na staršie obyvateľstvo vytvára veľké a stále rastúce 
rozdiely medzi výsledkami klinických testov a klinickou praxou. Táto situácia je pre rastúci 
počet starších pacientov neospravedlniteľná; prináša praktické dôsledky, keďže súčasný 
nedostatok dôkazov prináša problémy lekárom. To je významnou prekážkou brániacou EÚ 
v dosiahnutí cieľa zlepšiť zdravé a aktívne starnutie a strednú dĺžku života. Výskum 
financovaný z prostriedkov EÚ by mohol podporovať rozvoj osobitných klinických testov, t. j. 
s prispôsobeným plánom zameraným na preukázanie efektívnosti, účinnosti a bezpečnosti 
liekov pre starších ľudí. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1319
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Účinná podpora zdravia opierajúca sa 
o robustnú základňu poznatkov pomáha 
predchádzať ochoreniam, zlepšuje blahobyt 
a je nákladovo účinná. Podpora zdravia 
a prevencia chorôb takisto závisia od 
pochopenia rozhodujúcich faktorov 
zdravia, od účinných nástrojov prevencie, 
ako sú napr. očkovacie látky, od účinného 
dohľadu a prípravy v oblasti zdravia 
a ochorení a od účinných skríningových 
programov. Odvetvie kúpeľov, ktoré je 
európskou špecialitou, by malo mať 
prospech z vhodného výskumu 
zameraného na prevenciu, ako aj 
starostlivosť a dobré životné podmienky.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Účinná podpora zdravia opierajúca sa 
o robustnú základňu poznatkov pomáha 
predchádzať ochoreniam, zlepšuje blahobyt 
a je nákladovo účinná. Podpora zdravia, 
blahobyt a prevencia chorôb takisto závisia 
od pochopenia biologických a sociálnych
rozhodujúcich faktorov zdravia, od 
účinných nástrojov prevencie (ako sú napr. 
očkovacie látky a zásahy v rámci politiky 
zamerané na rozhodujúce sociálne 
faktory a na rizikové skupiny), od účinnej 
podpory zdravia, účinného dohľadu a 
prípravy v oblasti zdravia a ochorení a od 
účinných skríningových programov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1321
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1322
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1323
Britta Thomsen

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Okrem toho sa široké spektrum problémov 
s propagáciou zdravia týka fungovania 
vnútroštátnych a celosvetových systémov 
a inštitúcií zdravotnej starostlivosti, t. j.
sociálnych, etických, kultúrnych 
a komunikačných procesov v rámci 
interakcie medzi rozličnými skupinami 
odborníkov, politikov, pacientov a ich 
príbuzných. Skúmanie a chápanie 
takýchto problémov si vyžaduje zapojenie 
sociálnych, vedeckých, kultúrnych 
a komunikačných odborných znalostí.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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



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

aj premena zistení výskumu v klinickej 
oblasti, ktorá by sa mala venovať všetkým 
vekovým skupinám, aby sa zabezpečilo 
prispôsobenie liekov na užívanie týmito 
vekovými skupinami.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže starší ľudia sú najväčšou skupinou používateľov farmaceutických produktov, malo by 
sa vyvinúť úsilie na zabezpečenie toho, aby lieky, ktoré užívajú, boli testované z hľadiska 
svojich účinkov v tejto vekovej skupine. To je takisto v súlade so súčasným dôrazom EÚ na 
bezpečnosť pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je nutné vyvíjať personalizované lieky
s cieľom vytvárať nové preventívne 
a terapeutické stratégie, ktoré možno 
prispôsobiť požiadavkám pacientov, aby 
sa zvýšila miera prevencie a včasného 
odhaľovania chorôb. Faktory, ktoré 
ovplyvňujú terapeutické rozhodovanie, sa 
musia odhaliť, lepšie ozrejmiť a rozvíjať 
prostredníctvom výskumu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1327
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami 
a zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 

Je výzvou pre spoločnosť, aby zabezpečila 
rovnocenný prístup k zdraviu a blahobytu
odstránila význam sociálno-
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nároky pre sektory zdravotnej 
starostlivosti. Na zachovanie účinnej 
zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové 
skupiny sú potrebné snahy na zlepšenie 
rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby či osoby so zdravotným postihnutím 
budú môcť zostať aktívne a nezávislé. 
Tieto kroky prispejú k zvýšeniu 
a predĺženiu trvania ich telesného, 
spoločenského a duševného blaha.

ekonomického postavenia a rodu, pričom 
by sa súčasne mali spĺňať nároky kladené 
na sektory zdravotnej starostlivosti 
z dôvodu demografického posunu. Na 
zachovanie účinnej zdravotnej 
starostlivosti pre všetky vekové skupiny sú 
potrebné snahy o zlepšenie rozhodovacieho 
procesu o ustanoveniach týkajúcich sa 
prevencie a liečby, na určenie a podporu 
šírenia najlepších postupov v sektoroch 
zdravotnej starostlivosti a na podporu 
integrovanej starostlivosti a rozsiahleho 
využívania technických, organizačných 
a sociálnych inovácií, vďaka ktorým najmä 
staršie osoby či osoby so zdravotným 
postihnutím budú môcť zostať aktívne 
a nezávislé. Tieto kroky prispejú 
k zvýšeniu a predĺženiu trvania ich 
telesného, spoločenského a duševného 
blaha.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1328
Romana Jordan

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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



osoby či osoby so zdravotným postihnutím 
budú môcť zostať aktívne a nezávislé. 
Tieto kroky prispejú k zvýšeniu 
a predĺženiu trvania ich telesného, 
spoločenského a duševného blaha.

so zdravotným postihnutím budú môcť 
zostať aktívne a nezávislé, ako aj na 
zníženie nákladov novými terapiami 
a alternatívnymi, nákladovo efektívnymi
biotechnologickými výrobnými metódami. 
Tieto kroky prispejú k zvýšeniu 
a predĺženiu trvania ich telesného, 
spoločenského a duševného blaha.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1330
Teresa Riera Madurell
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1331
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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



rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby či osoby so zdravotným postihnutím 
budú môcť zostať aktívne a nezávislé. 
Tieto kroky prispejú k zvýšeniu 
a predĺženiu trvania ich telesného, 
spoločenského a duševného blaha.

rozhodovacieho procesu o ustanoveniach 
týkajúcich sa prevencie a liečby, na určenie 
a podporu šírenia osvedčených postupov 
v sektoroch zdravotnej starostlivosti a na 
podporu integrovanej starostlivosti 
a rozsiahleho využívania 
technických, organizačných a sociálnych 
inovácií, vďaka ktorým najmä staršie 
osoby, osoby postihnuté chronickou 
chorobou a osoby so zdravotným 
postihnutím budú môcť zostať aktívne 
a nezávislé. Tieto kroky prispejú 
k zvýšeniu a predĺženiu trvania ich 
telesného, spoločenského a duševného 
blaha.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1332
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1333
Amalia Sartori

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Chronické choroby sú pre cieľ EÚ pridať občanom Európy do roku 2020 dva zdravé roky 
života najväčšou výzvou. Mal by sa uviesť konkrétny odkaz na zabezpečenie toho, aby všetci 
ľudia s chronickými chorobami mali prospech z lepšieho rozhodovania v oblasti poskytovania 
prevencie a liečby, šírenia osvedčených postupov a preberania technologických a sociálnych 
inovácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho



Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Chronické choroby sú pre cieľ EÚ pridať občanom Európy do roku 2020 dva zdravé roky 
života najväčšou výzvou. Mal by sa uviesť konkrétny odkaz na zabezpečenie toho, aby všetci 
ľudia s chronickými chorobami mali prospech z lepšieho rozhodovania v oblasti poskytovania 
prevencie a liečby, šírenia osvedčených postupov a preberania technologických a sociálnych 
inovácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1335
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Čoraz väčšie zaťaženie ochoreniami a 
zdravotným postihnutím v kontexte 
starnúceho obyvateľstva vytvára ďalšie 

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

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

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1336
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(Netýka sa slovenskej verzie.)



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

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Všetky tieto činnosti sa vykonávajú tak, 
aby sa poskytovala podpora v rámci celého 
výskumného a inovačného cyklu, 
posilňovala sa konkurencieschopnosť 
odvetví so sídlom v Európe a aby sa 
vytvárali nové trhové príležitosti.
Napríklad v oblasti výskumu problematiky 
kožných alergií je testovanie 
prostredníctvom tzv. záplat v súčasnosti 
jediným spôsobom, ktorý majú 
dermatológovia k dispozícii na 
vyšetrovanie pacientov z hľadiska alergií 
typu VI. Sú potrebné nové, spoľahlivejšie 
metódy na posúdenie toho, či je pacient 
na danú látku alergický, a na to, aby sa 
pomohlo s identifikáciou príčinnej 
súvislosti medzi vystavením nejakej látke 
a negatívnym vplyvom na kožu.

Or. fr

Odôvodnenie

Testovanie prostredníctvom tzv. záplat je včasným ukazovateľom toho, že vystavenie nejakej 
látke je príčinou kožnej alergie v určitej populácii. Neumožňuje však dokázať, ktoré 
vystavenie túto alergiu spôsobuje. Vzhľadom na rastúci rozsah problémov s kožnou alergiou 
je zásadne dôležité, aby boli k dispozícii efektívne a spoľahlivé diagnostické prostriedky. 
Testovanie prostredníctvom tzv. záplat môže vyvolať alergie aj v prípade pacienta, ktorý by 
bez vystavenia danej záplate nebol alergiou postihnutý.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1338
Oreste Rossi
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Všetky tieto činnosti sa vykonávajú tak, 
aby sa poskytovala podpora v rámci celého 
výskumného a inovačného cyklu, 
posilňovala sa konkurencieschopnosť 
odvetví so sídlom v Európe a aby sa 
vytvárali nové trhové príležitosti. Osobitný 
dôraz sa kladie aj na zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán v odvetví 
zdravotníctva – vrátane pacientov a ich 
organizácií – s cieľom vytvoriť výskumnú 
a inovačnú agendu s aktívnym zapojením 
občanov, ktorá by odrážala ich potreby a 
očakávania.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1339
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Všetky tieto činnosti sa vykonávajú tak, 
aby sa poskytovala podpora v rámci celého 
výskumného a inovačného cyklu, 
posilňovala sa konkurencieschopnosť 
odvetví so sídlom v Európe a aby sa 
vytvárali nové trhové príležitosti. Osobitná 
pozornosť sa venuje aj zapojeniu všetkých 
zainteresovaných strán vrátane pacientov 
a ich organizácií s cieľom vytvoriť 
výskumný a inovačný program s aktívnym 
zapojením občanov, ktorý by odrážal ich 
potreby a očakávania.

Or. it



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1340
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Všetky tieto činnosti sa vykonávajú tak, 
aby sa poskytovala podpora v rámci celého 
výskumného a inovačného cyklu, 
posilňovala sa konkurencieschopnosť 
odvetví so sídlom v Európe a aby sa 
vytvárali nové trhové príležitosti. Dôraz sa 
kladie aj na zapojenie všetkých 
zainteresovaných subjektov v odvetví 
zdravotníctva vrátane organizácií 
pacientov s cieľom vytvoriť výskumnú a 
inovačnú agendu s aktívnym zapojením 
občanov, ktorá by odrážala ich potreby a 
očakávania. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Všetky tieto činnosti sa vykonávajú tak, 
aby sa poskytovala podpora v rámci celého 
výskumného a inovačného cyklu, 
posilňovala sa konkurencieschopnosť 
odvetví so sídlom v Európe a aby sa 
vytvárali nové trhové príležitosti. Dôraz sa 
kladie aj na zapojenie všetkých 
zainteresovaných subjektov v odvetví 
zdravotníctva – vrátane pacientov a ich 
organizácií – s cieľom vytvoriť výskumnú 
a inovačnú agendu s aktívnym zapojením 
občanov, ktorá by odrážala ich potreby a 
očakávania.

Or. en
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Odôvodnenie

Zdravotnícky výskum financovaný z prostriedkov EÚ by mal odrážať potreby a očakávania 
občanov, ktorým má pomáhať – samotných pacientov. Vďaka svojim odborným znalostiam, 
znalosti vnútorného fingovania a myšlienkam sú organizácie pacientov v ideálnom postavení 
na to, aby pomáhali určovať výskumnú agendu, budovali zmysluplné vzťahy so všetkými 
významnými zainteresovanými subjektmi a vyjadrovali jednotný hlas pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1342
Amalia Sartori

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Všetky tieto činnosti sa vykonávajú tak, 
aby sa poskytovala podpora v rámci celého 
výskumného a inovačného cyklu, 
posilňovala sa konkurencieschopnosť 
odvetví so sídlom v Európe a aby sa 
vytvárali nové trhové príležitosti. Dôraz sa 
kladie aj na zapojenie všetkých 
zainteresovaných subjektov v odvetví 
zdravotníctva – vrátane pacientov a ich 
organizácií – s cieľom vytvoriť výskumnú 
a inovačnú agendu s aktívnym zapojením 
občanov, ktorá by odrážala ich potreby a 
očakávania.

Or. en

Odôvodnenie

Zdravotnícky výskum financovaný z prostriedkov EÚ by mal odrážať potreby a očakávania 
občanov, ktorým má pomáhať – samotných pacientov. Vďaka svojim odborným znalostiam, 
znalosti vnútorného fingovania a myšlienkam sú organizácie pacientov v ideálnom postavení 
na to, aby pomáhali určovať výskumnú agendu, budovali zmysluplné vzťahy so všetkými 
významnými zainteresovanými subjektmi a vyjadrovali jednotný hlas pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1343
Seán Kelly

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 4



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Všetky tieto činnosti sa vykonávajú tak, 
aby sa poskytovala podpora v rámci celého 
výskumného a inovačného cyklu, 
posilňovala sa konkurencieschopnosť 
odvetví so sídlom v Európe a aby sa 
vytvárali nové trhové príležitosti. Dôraz sa 
kladie aj na zapojenie všetkých 
zainteresovaných subjektov v odvetví 
zdravotníctva – vrátane pacientov a ich 
organizácií – s cieľom vytvoriť výskumnú 
a inovačnú agendu s aktívnym zapojením 
občanov, ktorá by odrážala ich potreby a 
očakávania.

Or. en

Odôvodnenie

Zdravotnícky výskum financovaný z prostriedkov EÚ by mal odrážať potreby a očakávania 
občanov, ktorým má pomáhať – samotných pacientov. Vďaka svojim odborným znalostiam, 
znalosti vnútorného fingovania a myšlienkam sú organizácie pacientov v ideálnom postavení 
na to, aby pomáhali určovať výskumnú agendu, budovali zmysluplné vzťahy so všetkými 
významnými zainteresovanými subjektmi a vyjadrovali jednotný hlas pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1344
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1345
Vicky Ford
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Osobitné ciele sú: zabezpečiť dlhodobé 
výskumné programy na zabezpečenie 
pokrytia celého inovačného cyklu, 
pochopiť rozhodujúce faktory zdravia 
(vrátane faktorov súvisiacich so životným 
prostredím a klímou), zlepšiť podporu 
zdravia a prevenciu ochorení; pochopiť 
ochorenia a zlepšiť diagnostiku; vytvárať 
nákladovo účinné skríningové programy 
a zlepšiť posudzovanie náchylnosti na 
ochorenie; zlepšiť dohľad a pripravenosť; 
vytvárať lepšie preventívne vakcíny; 
používať medicínu in silico na zlepšenie 
riadenia a predvídania ochorení; liečiť 
ochorenia; prenášať poznatky do klinickej 
praxe a stupňovateľných inovačných akcií; 
lepšie využívať údaje o zdraví; aktívne 
starnutie, nezávislý život a život 
s pomocou; vybaviť jednotlivcov 
schopnosťami na samoriadenie zdravia; 
podporovať integrovanú starostlivosť; 
zlepšovať vedecké nástroje a metódy na 
podporu tvorby politík a regulačných 
potrieb; koordinovať v záujme 
zabezpečenia výmeny odborných a iných 
znalostí medzi klinickými disciplínami 
vzhľadom na vzájomnú previazanosť 
chorôb a zvyšujúcu sa komorbiditu, 
a v záujme výmeny znalostí, spoločného 
využívania zdrojov a úspory nákladov; 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti prostredníctvom rozhodovania 
založeného na faktoch a rozširovaním 
najlepších postupov a inovačných 
technológií a prístupov. Tam, kde je to 
vhodné, zohľadňujú tieto činnosti rozdiely 
medzi rodovými a genetickými skupinami.

Or. en



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane sociálnych 
faktorov a faktorov súvisiacich so 
životným prostredím a klímou), zlepšiť 
podporu zdravia a prevenciu ochorení; 
pochopiť ochorenia a zlepšiť diagnostiku; 
vytvárať nákladovo účinné skríningové 
programy a zlepšiť posudzovanie 
náchylnosti na ochorenie; zlepšiť dohľad 
a pripravenosť; vytvárať lepšie preventívne 
vakcíny; používať medicínu in silico na 
zlepšenie riadenia a predvídania ochorení; 
liečiť ochorenia; prenášať poznatky do 
klinickej praxe a stupňovateľných 
inovačných akcií; lepšie využívať údaje 
o zdraví; porozumieť rozdielom 
spôsobeným typom, primeranosťou 
a kvalitou systému starostlivosti a liečby, 
ktorý je osobám so zdravotným 
postihnutím k dispozícii, a ich dôsledkom 
(napr. strata nezávislosti); preštudovať 
politiky a praktiky presadzujúce 
začlenenie príslušných používateľov do 
vymedzovania systémov starostlivosti, 
aktívneho starnutia, nezávislého života
a života s pomocou v prípade starších ľudí 
a ľudí so zdravotným postihnutím, najmä 
tých, ktorí potrebujú intenzívnejšiu 
podporu; vybaviť jednotlivcov 
schopnosťami na samoriadenie zdravia; 
podporovať integrovanú starostlivosť; 
zlepšovať vedecké nástroje a metódy na 
podporu tvorby politík a regulačných 
potrieb; a optimalizovať efektívnosť 
a účinnosť systémov zdravotnej 
starostlivosti a znížiť nerovnosti 
prostredníctvom rozhodovania založeného
na faktoch, ako sú štúdie venované 
európskym systémom zdravotníctva 
a štúdie posudzujúce ich účinnosť v tom, 
ako sú schopné vyhovieť potrebám osôb 
so zdravotným postihnutím, a to najmä 
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z hľadiska získania a udržania 
pracovného miesta, rozširovania
najlepších postupov a inovačných 
technológií a prístupov.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1347
Romana Jordan

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne a terapeutické vakcíny; 
vytvoriť nove biofarmaceutické látky, 
bunkové terapie a nové výrobné metódy;
používať medicínu in silico na zlepšenie 
riadenia a predvídania ochorení; liečiť 
ochorenia; prenášať poznatky do klinickej 
praxe a stupňovateľných inovačných akcií; 
lepšie využívať a organizovať údaje 
o zdraví; aktívne starnutie, nezávislý život 
a život s pomocou; inovatívne ortopedické 
nástroje slúžiace potrebám pacientov; 
vybaviť jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb; 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti prostredníctvom rozhodovania 
založeného na faktoch a rozširovaním 
najlepších postupov a inovačných 



technológií a prístupov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1348
Henri Weber

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku v rozličných 
sociálno-ekonomických kontextoch; 
vytvárať nákladovo účinné skríningové 
programy a zlepšiť posudzovanie 
náchylnosti na ochorenie; zlepšiť dohľad 
nad infekčnými chorobami v Únii aj 
v susedných a rozvojových krajinách, 
a zlepšiť pripravenosť na boj proti 
epidémiám a novým chorobám; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia a 
predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb; 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti prostredníctvom rozhodovania 
založeného na faktoch a rozširovaním 
najlepších postupov a inovačných 
technológií a prístupov.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1349
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku v rozličných 
sociálno-ekonomických kontextoch; 
vytvárať nákladovo účinné skríningové 
programy a zlepšiť posudzovanie 
náchylnosti na ochorenie; zlepšiť dohľad 
nad infekčnými chorobami v Únii aj 
v susedných a rozvojových krajinách, 
a zlepšiť pripravenosť na boj proti 
epidémiám a novým chorobám; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia a 
predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb; 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti prostredníctvom rozhodovania 
založeného na faktoch a rozširovaním 
najlepších postupov a inovačných 
technológií a prístupov.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho



Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím 
a klímou), zlepšiť podporu zdravia 
a prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia 
a zlepšiť diagnostiku v rozličných 
sociálno-ekonomických kontextoch; 
vytvárať nákladovo účinné skríningové 
programy a zlepšiť posudzovanie 
náchylnosti na ochorenie; zlepšiť dohľad 
nad infekčnými chorobami v Únii aj 
v susedných a rozvojových krajinách, 
a zlepšiť pripravenosť na boj proti 
epidémiám a novým chorobám; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia a 
predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe 
a stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb; 
a optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti prostredníctvom rozhodovania 
založeného na faktoch a rozširovaním 
najlepších postupov a inovačných 
technológií a prístupov.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme boja proti novým epidémiám je nutné predovšetkým zintenzívniť dohľad v rámci 
Únie a v susedných regiónoch, ako aj čo najbližšie zdroju týchto epidémií, ktoré sa ešte stále 
príliš často nachádzajú v rozvojových krajinách. To predpokladá existenciu skríningových 
prostriedkov prispôsobených na mieru sociálno-ekonomickým podmienkam v týchto 
krajinách, dobre vyškolený personál a vysoko výkonné zdravotnícke systémy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1351
Britta Thomsen

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím a 
klímou), zlepšiť podporu zdravia a 
prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia a 
zlepšiť diagnostiku; tento dôraz by mal 
zahŕňať neintervenčné vedecky podložené 
metódy ako umelecká a hudobná terapia, 
psychologická terapia a rôzne liečby 
stimulov; zlepšiť dohľad a pripravenosť; 
vytvárať nákladovo účinné skríningové 
programy a zlepšiť posudzovanie 
náchylnosti na ochorenie; vytvárať lepšie 
preventívne vakcíny; používať medicínu in 
silico na zlepšenie riadenia a predvídania 
ochorení; liečiť ochorenia; prenášať 
poznatky do klinickej praxe a 
stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb; a 
optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti prostredníctvom rozhodovania 
založeného na faktoch a rozširovaním 
najlepších postupov a inovačných 
technológií a prístupov.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s výzvou „Zdravie, demografické zmeny a blahobyt“ by interdisciplinárny 
zdravotnícky výskum mal zohrávať významnejšiu úlohu. Efektívne presadzovanie zdravia si 
vyžaduje lepšie porozumenie sociálnym, kultúrnym, etickým a komunikatívnym procesom 
v zdravotníckych systémoch v Európe. Okrem toho tiež navrhujeme, aby sa sem začlenil aj 



výskum vedeckých neintervenčných metód ako hudobná terapia a psychoterapia a rôzne 
liečby stimulov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Pochopenie rozhodujúcich faktorov zdravia a choroby si vyžaduje dôkladnejšiu znalosť 
znakov biologických zmien (biomarkery) a väzieb medzi kľúčovými udalosťami, ktoré 
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zjednocujú rozličné úrovne biologickej organizácie (gény, bunky, tkanivá, orgány atď.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane sociálnych 
rozhodujúcich faktorov a faktorov 
súvisiacich so životným prostredím a 
klímou), zlepšiť podporu zdravia a 
prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia a 
zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia a 
predvídania ochorení; navrhovanie takých 
prostredí, aby pomáhali rekonvalescencii 
a rehabilitácii; liečiť ochorenia; prenášať 
poznatky do klinickej praxe a 
stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví, skupinové údaje 
a administratívne údaje; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; rozširovať 
chápanie zmien v záujme nasmerovania 
rozvoja politík; zlepšovať vedecké nástroje 
a metódy na podporu tvorby politík a 
regulačných potrieb; a optimalizovať 
efektívnosť a účinnosť systémov 
zdravotnej starostlivosti a znížiť nerovnosti 
prostredníctvom rozhodovania založeného
na faktoch a rozširovaním najlepších
postupov a inovačných technológií a 
prístupov.

Or. en



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1354
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1355
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 



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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím a 
klímou), zlepšiť podporu zdravia a 
prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia a 
zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia a 

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

predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe a 
stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; riešiť 
problémy s neplodnosťou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb; a 
optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti prostredníctvom rozhodovania 
založeného na faktoch a rozširovaním 
najlepších postupov a inovačných 
technológií a prístupov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich so životným prostredím a 
klímou), zlepšiť podporu zdravia a 
prevenciu ochorení; pochopiť ochorenia a 
zlepšiť diagnostiku; vytvárať nákladovo 
účinné skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia a 
predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe a 
stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 
samoriadenie zdravia; podporovať 

Osobitné ciele sú: pochopiť rozhodujúce 
faktory zdravia (vrátane faktorov 
súvisiacich s potravinami, životným 
prostredím, sociálnym stavom a klímou), 
zlepšiť podporu zdravia a prevenciu 
ochorení; pochopiť ochorenia a zlepšiť 
diagnostiku; vytvárať nákladovo účinné 
skríningové programy a zlepšiť 
posudzovanie náchylnosti na ochorenie; 
zlepšiť dohľad a pripravenosť; vytvárať 
lepšie preventívne vakcíny; používať 
medicínu in silico na zlepšenie riadenia a 
predvídania ochorení; liečiť ochorenia; 
prenášať poznatky do klinickej praxe a 
stupňovateľných inovačných akcií; lepšie 
využívať údaje o zdraví; aktívne starnutie, 
nezávislý život a život s pomocou; vybaviť 
jednotlivcov schopnosťami na 



integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb; a 
optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti tvorbou politiky založenej na 
faktoch a rozširovaním osvedčených
postupov a inovačných technológií a 
prístupov.

samoriadenie zdravia; podporovať 
integrovanú starostlivosť; zlepšovať 
vedecké nástroje a metódy na podporu 
tvorby politík a regulačných potrieb; a 
optimalizovať efektívnosť a účinnosť 
systémov zdravotnej starostlivosti a znížiť 
nerovnosti prostredníctvom rozhodovania 
založeného na faktoch a rozširovaním 
najlepších postupov a inovačných 
technológií a prístupov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2. Európske biohospodárske výzvy: 
potravinová bezpečnosť vrátane 
zabezpečenia, udržateľné 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, 
morský a námorný výskum 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2. Európske biohospodárske výzvy: 
potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, 
morský, námorný a sladkovodný výskum 
a biohospodárstvo

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1361
Nuno Teixeira

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo, vodný, morský a 
námorný výskum, akvakultúra,
biohospodárstvo a ochrana biodiverzity

Or. pt

Odôvodnenie

Voda ako prírodný zdroj, akvakultúra a ochrana biodiverzity sú spojené oblasti, ktoré by sa 
mali pridať na zoznam priorít.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1362
Amalia Sartori

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2. Biohospodárstvo: potravinová 
bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo, morský a námorný 
výskum a bioodvetvia

Or. en

Odôvodnenie

Podľa európskej stratégie Inovácie pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu zahŕňa 
biohospodárstvo produkciu obnoviteľných biologických zdrojov a premenu týchto zdrojov na 
potraviny, krmivo, biologické produkty a bioenergiu. Biohospodárstvo zahŕňa štyri hlavné 
odvetvia, ktoré by mala veľká výzva Biohospodárstvo podporovať: poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo; rybné hospodárstvo a akvakultúra; bioodvetvia a potraviny.
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1363
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1364
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Osobitný cieľ spočíva v zabezpečení 
udržateľným spôsobom vyrábaných 
bezpečných vysoko kvalitných potravín 
a iných bioproduktov prostredníctvom 
vývoja produktívnych, udržateľných a 
zdrojovo účinných systémov prvovýroby a 
podpory súvisiacich ekosystémových 
služieb a podporujúcich obnovu 
biologickej rozmanitosti spolu 
s konkurencieschopným a nízkouhlíkovým 
dodávateľským reťazcom. To urýchli 
prechod na udržateľné európske 
biohospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1365
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Osobitný cieľ spočíva v zabezpečení 
dostatočných zásob bezpečných vysoko 
kvalitných potravín s vysokou výživovou 
hodnotou a iných bioproduktov 
prostredníctvom vývoja produktívnych a 
zdrojovo účinných systémov prvovýroby 
a spracovania potravín a podpory 
súvisiacich ekosystémových služieb spolu 
s konkurencieschopným a nízkouhlíkovým 
dodávateľským reťazcom. To urýchli 
prechod na udržateľné európske 
biohospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Osobitný cieľ spočíva v zabezpečení 
dostatočných zásob bezpečných vysoko 
kvalitných potravín a iných bioproduktov 
prostredníctvom vývoja produktívnych a 
zdrojovo účinných systémov prvovýroby a 
podpory súvisiacich ekosystémových 
služieb spolu s konkurencieschopným 
a udržateľným dodávateľským reťazcom. 
To urýchli prechod na udržateľné európske 
biohospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1367
Christian Ehler



Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1368
Frédérique Ries

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V nasledujúcich desaťročiach bude Európa 
postavená pred výzvu zvýšenej súťaže 
o obmedzené a vyčerpateľné prírodné 
zdroje v dôsledku zmien klímy, najmä 
v rámci systémov prvotnej produkcie 
(poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo 
a akvakultúra) a pred potrebu 
zabezpečovať udržateľné, bezpečné a 
spoľahlivé dodávky potravín pre 
obyvateľov Európy a čoraz objemnejšiu 
svetovú populáciu. Odhaduje sa, že do 
roku 2050 bude potrebný 70 % nárast 
svetových dodávok potravín, aby bolo 
možné nasýtiť 9-miliardovú svetovú 
populáciu. Táto naliehavá situácia 
v oblasti potravín neodôvodňuje dnešnú 
nerovnováhu medzi často nadbytočnou 
úrovňou vnútroštátnej produkcie 
a trvalým rastom dovozu potravín, ani 
nedáva dôvod na zvýšenie zložitosti 
celosvetovej potravinovej siete. Preto je 
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produktov, pod podmienkou zníženia 
využívania zdrojov fosílneho uhlíka 
(výroba ropy a kvapalného plynu by sa 
mala podľa očakávaní znížiť do roku 2050 
o 60 %), a zároveň si zachovať svoju 
konkurencieschopnosť. Bioodpad (ktorý sa 
v Únii odhaduje na 138 miliónov ton 
ročne, z toho do 40 % ide na skládky) 
predstavuje ďalší veľký problém a náklady, 
napriek svojej vysokej potenciálnej 
pridanej hodnote. Napríklad sa odhaduje, 
že vo vyspelých krajinách sa 30 % 
všetkých vyprodukovaných potravín 
vyhadzuje. Treba vykonať výrazné zmeny, 
aby sa tento objem v Únii znížil do roku 
2030 o 50 %. Okrem toho hranice štátov 
nie sú prekážkou šírenia živočíšnych 
a rastlinných škodcov a chorôb vrátane 
zoonotických chorôb a patogénov 
vznikajúcich v potravinách. Hoci sú účinné 
vnútroštátne preventívne opatrenia 
potrebné, na konečnú kontrolu a účinné 
riadenie jednotného trhu je nevyhnutná 
akcia na úrovni Únie. Výzva je zložitá, má 
vplyv na širokú škálu vzájomne 
prepojených sektorov a vyžaduje si 
pluralitné prístupy.

dôležité, aby Európska únia lepšie 
kontrolovala okruhy dodávok, pričom by 
prioritne mala zohľadňovať sezónne 
cykly, pôvod výrobkov a schopnosť 
sledovať potraviny. Poľnohospodárstvo sa 
podieľa asi 10 % na emisiách skleníkových 
plynov v Únii a zatiaľ čo v Európe emisie 
klesajú, celosvetovo sa do roku 2030 
predpovedá nárast na 20 %. Okrem toho 
bude Európa musieť zabezpečiť dostatočné 
dodávky surovín, energie a priemyselných 
produktov, pod podmienkou zníženia 
využívania zdrojov fosílneho uhlíka 
(výroba ropy a kvapalného plynu by sa 
mala podľa očakávaní znížiť do roku 2050 
o 60 %), a zároveň si zachovať svoju 
konkurencieschopnosť. Bioodpad (ktorý sa 
v Únii odhaduje na 138 miliónov ton 
ročne, z toho do 40 % ide na skládky) 
predstavuje ďalší veľký problém a náklady, 
napriek svojej vysokej potenciálnej 
pridanej hodnote. Napríklad sa odhaduje, 
že vo vyspelých krajinách sa 30 % 
všetkých vyprodukovaných potravín 
vyhadzuje. Treba vykonať výrazné zmeny, 
aby sa tento objem v Únii znížil do roku 
2030 o 50 %. Okrem toho hranice štátov 
nie sú prekážkou šírenia živočíšnych 
a rastlinných škodcov a chorôb vrátane 
zoonotických chorôb a patogénov 
vznikajúcich v potravinách. Hoci sú účinné 
vnútroštátne preventívne opatrenia 
potrebné, na konečnú kontrolu a účinné 
riadenie jednotného trhu je nevyhnutná 
akcia na úrovni Únie. Výzva je zložitá, má 
vplyv na širokú škálu vzájomne 
prepojených sektorov a vyžaduje si 
pluralitné prístupy.

Or. fr

Odôvodnenie

Pre Európsku úniu je životne dôležité, aby mala schopnosť lepšie sledovať potraviny, a to 
preto, aby mohla ľahšie odhaľovať pôvod prípadov potravinových otráv a aby zabránila 
zdržaniam pri odhaľovaní zdroja kontaminácie. Príklad zdravotníckej krízy spôsobenej 
baktériou E. coli v Nemecku v júni 2011 je osobitne relevantný.



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V nasledujúcich desaťročiach bude Európa 
postavená pred výzvu zvýšenej súťaže 
o obmedzené a vyčerpateľné prírodné 
zdroje v dôsledku zmien klímy, najmä 
v rámci systémov prvotnej produkcie 
(poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo 
a akvakultúra) a pred potrebu 
zabezpečovať udržateľné, bezpečné a 
spoľahlivé dodávky potravín pre 
obyvateľov Európy a čoraz objemnejšiu 
svetovú populáciu. Odhaduje sa, že do 
roku 2050 bude potrebný 70 % nárast 
svetových dodávok potravín, aby bolo 
možné nasýtiť 9-miliardovú svetovú 
populáciu. Poľnohospodárstvo sa podieľa 
asi 10 % na emisiách skleníkových plynov 
v Únii a zatiaľ čo v Európe emisie klesajú, 
celosvetovo sa do roku 2030 predpovedá 
nárast na 20 %. Okrem toho bude Európa 
musieť zabezpečiť dostatočné dodávky 
surovín, energie a priemyselných 
produktov, pod podmienkou zníženia 
využívania zdrojov fosílneho uhlíka 
(výroba ropy a kvapalného plynu by sa 
mala podľa očakávaní znížiť do roku 2050 
o 60 %), a zároveň si zachovať svoju 
konkurencieschopnosť. Bioodpad (ktorý sa 
v Únii odhaduje na 138 miliónov ton 
ročne, z toho do 40 % ide na skládky) 
predstavuje ďalší veľký problém a náklady, 
napriek svojej vysokej potenciálnej 
pridanej hodnote. Napríklad sa odhaduje, 
že vo vyspelých krajinách sa 30 % 
všetkých vyprodukovaných potravín 
vyhadzuje. Treba vykonať výrazné zmeny, 
aby sa tento objem v Únii znížil do roku 
2030 o 50 %. Okrem toho hranice štátov 
nie sú prekážkou šírenia živočíšnych 
a rastlinných škodcov a chorôb vrátane 
zoonotických chorôb a patogénov 
vznikajúcich v potravinách. Hoci sú účinné 

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

vznikajúcich v potravinách. Hoci sú účinné 
vnútroštátne preventívne opatrenia 
potrebné, na konečnú kontrolu a účinné 
riadenie jednotného trhu je nevyhnutná 
akcia na úrovni Únie. Výzva je zložitá, má 
vplyv na širokú škálu vzájomne 
prepojených sektorov a vyžaduje si 
pluralitné prístupy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1370
Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V nasledujúcich desaťročiach bude Európa 
postavená pred výzvu zvýšenej súťaže 
o obmedzené a vyčerpateľné prírodné 
zdroje v dôsledku zmien klímy, najmä 
v rámci systémov prvotnej produkcie 
(poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo 
a akvakultúra) a pred potrebu 
zabezpečovať udržateľné, bezpečné a 
spoľahlivé dodávky potravín pre 
obyvateľov Európy a čoraz objemnejšiu 
svetovú populáciu. Odhaduje sa, že do 
roku 2050 bude potrebný 70 % nárast 
svetových dodávok potravín, aby bolo 
možné nasýtiť 9-miliardovú svetovú 
populáciu. Poľnohospodárstvo sa podieľa 
asi 10 % na emisiách skleníkových plynov 
v Únii a zatiaľ čo v Európe emisie klesajú, 
celosvetovo sa do roku 2030 predpovedá 
nárast na 20 %. Okrem toho bude Európa 
musieť zabezpečiť dostatočné dodávky 
surovín, energie a priemyselných 
produktov, pod podmienkou zníženia 
využívania zdrojov fosílneho uhlíka 
(výroba ropy a kvapalného plynu by sa 
mala podľa očakávaní znížiť do roku 2050 
o 60 %), a zároveň si zachovať svoju 
konkurencieschopnosť. Bioodpad (ktorý sa 

V nasledujúcich desaťročiach bude Európa 
postavená pred výzvu zvýšenej súťaže 
o obmedzené a vyčerpateľné prírodné 
zdroje v dôsledku zmien klímy, najmä 
v rámci systémov prvotnej produkcie 
(poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo 
a akvakultúra) a pred potrebu 
zabezpečovať udržateľné, bezpečné a 
spoľahlivé dodávky potravín pre 
obyvateľov Európy a čoraz objemnejšiu 
svetovú populáciu. Odhaduje sa, že do 
roku 2050 bude potrebný 70 % nárast 
svetových dodávok potravín, aby bolo 
možné nasýtiť 9-miliardovú svetovú 
populáciu. Poľnohospodárstvo sa podieľa 
asi 10 % na emisiách skleníkových plynov 
v Únii a zatiaľ čo v Európe emisie klesajú, 
celosvetovo sa do roku 2030 predpovedá 
nárast na 20 %. Okrem toho bude Európa 
musieť zabezpečiť dostatočné dodávky 
surovín, čistých vodných zdrojov, energie 
a priemyselných produktov, pod 
podmienkou zníženia využívania zdrojov 
fosílneho uhlíka (výroba ropy a kvapalného 
plynu by sa mala podľa očakávaní znížiť 
do roku 2050 o 60 %), a zároveň si 
zachovať svoju konkurencieschopnosť. 



v Únii odhaduje na 138 miliónov ton 
ročne, z toho do 40 % ide na skládky) 
predstavuje ďalší veľký problém a náklady, 
napriek svojej vysokej potenciálnej 
pridanej hodnote. Napríklad sa odhaduje, 
že vo vyspelých krajinách sa 30 % 
všetkých vyprodukovaných potravín 
vyhadzuje. Treba vykonať výrazné zmeny, 
aby sa tento objem v Únii znížil do roku 
2030 o 50 %. Okrem toho hranice štátov 
nie sú prekážkou šírenia živočíšnych 
a rastlinných škodcov a chorôb vrátane 
zoonotických chorôb a patogénov 
vznikajúcich v potravinách. Hoci sú účinné 
vnútroštátne preventívne opatrenia 
potrebné, na konečnú kontrolu a účinné 
riadenie jednotného trhu je nevyhnutná 
akcia na úrovni Únie. Výzva je zložitá, má 
vplyv na širokú škálu vzájomne 
prepojených sektorov a vyžaduje si 
pluralitné prístupy.

Bioodpad (ktorý sa v Únii odhaduje na 138 
miliónov ton ročne, z toho do 40 % ide na 
skládky) predstavuje ďalší veľký problém 
a náklady, napriek svojej vysokej 
potenciálnej pridanej hodnote. Napríklad sa 
odhaduje, že vo vyspelých krajinách sa 30 
% všetkých vyprodukovaných potravín 
vyhadzuje. Treba vykonať výrazné zmeny, 
aby sa tento objem v Únii znížil do roku 
2030 o 50 %. Okrem toho hranice štátov 
nie sú prekážkou šírenia živočíšnych 
a rastlinných škodcov a chorôb vrátane 
zoonotických chorôb a patogénov 
vznikajúcich v potravinách. Hoci sú účinné 
vnútroštátne preventívne opatrenia 
potrebné, na konečnú kontrolu a účinné 
riadenie jednotného trhu je nevyhnutná 
akcia na úrovni Únie. Výzva je zložitá, má 
vplyv na širokú škálu vzájomne 
prepojených sektorov a vyžaduje si 
pluralitné prístupy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Príloha 1 – oddiel 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V nasledujúcich desaťročiach bude Európa 
postavená pred výzvu zvýšenej súťaže 
o obmedzené a vyčerpateľné prírodné 
zdroje v dôsledku zmien klímy, najmä 
v rámci systémov prvotnej produkcie 
(poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo 
a akvakultúra) a pred potrebu 
zabezpečovať udržateľné, bezpečné a 
spoľahlivé dodávky potravín pre 
obyvateľov Európy a čoraz objemnejšiu 
svetovú populáciu. Odhaduje sa, že do 
roku 2050 bude potrebný 70 % nárast 
svetových dodávok potravín, aby bolo 
možné nasýtiť 9-miliardovú svetovú 

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

populáciu. Poľnohospodárstvo sa podieľa 
asi 10 % na emisiách skleníkových plynov 
v Únii a zatiaľ čo v Európe emisie klesajú, 
celosvetovo sa do roku 2030 predpovedá 
nárast na 20 %. Okrem toho bude Európa 
musieť zabezpečiť dostatočné dodávky 
surovín, čistých vodných zdrojov, energie 
a priemyselných produktov, pod 
podmienkou zníženia využívania zdrojov 
fosílneho uhlíka (výroba ropy a kvapalného 
plynu by sa mala podľa očakávaní znížiť 
do roku 2050 o 60 %), a zároveň si 
zachovať svoju konkurencieschopnosť. 
Bioodpad (ktorý sa v Únii odhaduje na 138 
miliónov ton ročne, z toho do 40 % ide na 
skládky) predstavuje ďalší veľký problém 
a náklady, napriek svojej vysokej 
potenciálnej pridanej hodnote. Napríklad sa 
odhaduje, že vo vyspelých krajinách sa 30 
% všetkých vyprodukovaných potravín 
vyhadzuje. Treba vykonať výrazné zmeny, 
aby sa tento objem v Únii znížil do roku 
2030 o 50 %. Okrem toho hranice štátov 
nie sú prekážkou šírenia živočíšnych 
a rastlinných škodcov a chorôb vrátane 
zoonotických chorôb a patogénov 
vznikajúcich v potravinách. Hoci sú účinné 
vnútroštátne preventívne opatrenia 
potrebné, na konečnú kontrolu a účinné 
riadenie jednotného trhu je nevyhnutná 
akcia na úrovni Únie. Výzva je zložitá, má 
vplyv na širokú škálu vzájomne 
prepojených sektorov a vyžaduje si 
pluralitné prístupy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1372
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 3



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1373
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Poľnohospodárska pôda, lesy, morské 
a sladkovodné vody nedostatočne 
využívajú rozsah podpory služieb pre 
ekosystémy integrovaním agronomických a 
environmentálnych cieľov do udržateľnej a 
bezpečnej výroby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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



Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa jasne uviesť, že samotné poľnohospodárstvo má ohromný potenciál v oblasti 
udržateľnej výroby a využívania biomasy prostredníctvom na to určených plodín, vývoja 
rastlín so zabudovanými rysmi a kaskádového využívania plodín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1377
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vytvorenie výrobného reťazca s nízkou 
produkciou odpadu, ktorý bude tiež 
schopný zabezpečiť dodávky potravín 
v kontexte zmeny klímy a rastu počtu 
obyvateľov, môže vychádzať z lepších 
systémov riadenia, ktoré minimalizujú 
vstupy na úrovni pôdy/mora 
a prostredníctvom dodávateľského 
reťazca. Kolektívne vedomosti 
poľnohospodárov o prírodných zdrojoch, 
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ekologických procesoch a kvalite 
výrobkov možno využiť ako základ 
minimalizácie závislosti od vonkajších 
vstupov. Kratšie agropotravinárske 
reťazce založené na dôvere spotrebiteľov 
a väčšej blízkosti k výrobcom sú tiež 
základom pre výrobný reťazec s nízkou 
produkciou odpadu, pričom reagujú na 
dopyt spotrebiteľov po kvalitných 
potravinách, a to aj so zreteľom na dobré 
životné podmienky zvierat.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1378
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V zásade je potrebný prechod k čo 
najlepšiemu a obnoviteľnému využitiu 
biologických zdrojov a k udržateľným 
priemyselným systémom prvotnej 
produkcie a spracovania, ktoré budú 
schopné vyprodukovať viac potravín 
a iných bioproduktov s minimom vstupov, 
vplyvov na životné prostredie a emisií 
skleníkových plynov, s posilnenými 
službami ekosystémov, bez tvorby odpadu 
a s príslušnou spoločenskou hodnotou. Aby 
sa tak mohlo stať, v Európe aj za jej 
hranicami je rozhodujúce vyvinúť 
podstatné úsilie v oblasti vzájomne 
prepojeného výskumu a inovácie.

V zásade je potrebný prechod k čo 
najlepšiemu a obnoviteľnému využitiu 
biologických zdrojov a k udržateľným
priemyselným systémom prvotnej 
produkcie a spracovania, ktoré budú 
schopné vyprodukovať viac potravín 
a iných bioproduktov s minimom vstupov, 
vplyvov na životné prostredie a emisií 
skleníkových plynov, s posilnenými 
službami ekosystémov, bez tvorby odpadu
a s príslušnou spoločenskou hodnotou. Aby 
sa tak mohlo stať, v Európe aj za jej 
hranicami je rozhodujúce vyvinúť 
podstatné úsilie v oblasti vzájomne 
prepojeného výskumu a inovácie. Existuje 
veľké množstvo uznávaných vedeckých 
dôkazov o väzbe medzi degradáciou 
základne prírodných zdrojov vrátane 
biodiverzity a fungovaním prírodných 
a poloprírodných ekosystémov 
poskytujúcich spoločnosti kľúčové služby, 
a vlastne aj o riešeniach navrhovaných na 
základe týchto vedeckých poznatkov. 



Zámerom je zaviesť také systémy výroby 
potravín, ktoré nebudú degradovať 
prírodné zdroje, od ktorých závisia, ale 
budú naopak podporovať, posilňovať
a živiť základňu zdrojov, čo by umožnilo 
udržateľnú tvorbu bohatstva. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1379
Nuno Teixeira

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V zásade je potrebný prechod k čo 
najlepšiemu a obnoviteľnému využitiu 
biologických zdrojov a k udržateľným 
priemyselným systémom prvotnej 
produkcie a spracovania, ktoré budú 
schopné vyprodukovať viac potravín 
a iných bioproduktov s minimom vstupov, 
vplyvov na životné prostredie a emisií 
skleníkových plynov, s posilnenými 
službami ekosystémov, bez tvorby odpadu 
a s príslušnou spoločenskou hodnotou. Aby 
sa tak mohlo stať, v Európe aj za jej 
hranicami je rozhodujúce vyvinúť 
podstatné úsilie v oblasti vzájomne 
prepojeného výskumu a inovácie.

V zásade je potrebný prechod k čo 
najlepšiemu a obnoviteľnému využitiu 
biologických zdrojov a k udržateľným 
priemyselným systémom prvotnej 
produkcie a spracovania, ktoré budú 
schopné vyprodukovať viac potravín 
a iných bioproduktov s minimom vstupov, 
vplyvov na životné prostredie a emisií 
skleníkových plynov, s posilnenými 
službami ekosystémov, bez tvorby odpadu 
a s príslušnou spoločenskou hodnotou. Aby 
sa tak mohlo stať, v Európe aj za jej 
hranicami je rozhodujúce vyvinúť 
podstatné úsilie v oblasti vzájomne 
prepojeného výskumu a inovácie. Na tento 
účel, a najmä z hľadiska párovania 
a sieťovej spolupráce výskumníkov 
a tvorcov inovácií, je nutné zohľadňovať 
osobitné okolnosti veľmi vzdialených 
regiónov.

Or. pt

Odôvodnenie

Ako sa uvádza vo všeobecnom oznámení o programe Horizont 2020 (COM(2011) 808), je 
nutné zohľadňovať aj osobitné okolnosti veľmi vzdialených regiónov, najmä z hľadiska 
párovania a sieťovej spolupráce výskumníkov a tvorcov inovácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V zásade je potrebný prechod k čo 
najlepšiemu a obnoviteľnému využitiu 
biologických zdrojov a k udržateľným 
priemyselným systémom prvotnej 
produkcie a spracovania, ktoré budú 
schopné vyprodukovať viac potravín 
a iných bioproduktov s minimom vstupov, 
vplyvov na životné prostredie a emisií 
skleníkových plynov, s posilnenými 
službami ekosystémov, bez tvorby odpadu 
a s príslušnou spoločenskou hodnotou. Aby
sa tak mohlo stať, v Európe aj za jej 
hranicami je rozhodujúce vyvinúť 
podstatné úsilie v oblasti vzájomne 
prepojeného výskumu a inovácie.

V zásade je potrebný prechod k čo 
najlepšiemu a obnoviteľnému využitiu 
biologických zdrojov a k udržateľným 
priemyselným systémom prvotnej 
produkcie a spracovania, ktoré budú 
schopné vyprodukovať viac potravín 
a iných bioproduktov s minimom vstupov, 
vplyvov na životné prostredie a emisií 
skleníkových plynov, s posilnenými 
službami ekosystémov a bez tvorby 
odpadu a s príslušnou spoločenskou 
hodnotou. Reakcie na to, ako tvoríme, 
distribuujeme, uvádzame na trh, 
spotrebúvame a regulujeme výrobu 
potravín, je nutné lepšie pochopiť 
a rozvíjať. Aby sa tak mohlo stať, 
v Európe aj za jej hranicami je rozhodujúce 
vyvinúť podstatné úsilie v oblasti 
vzájomne prepojeného výskumu 
a inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1381
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V zásade je potrebný prechod k čo 
najlepšiemu a obnoviteľnému využitiu 
biologických zdrojov a k udržateľným 
priemyselným systémom prvotnej 
produkcie a spracovania, ktoré budú 
schopné vyprodukovať viac potravín 
a iných bioproduktov s minimom vstupov, 

V zásade je potrebný prechod k čo 
najlepšiemu a obnoviteľnému využitiu 
biologických zdrojov a k udržateľným 
priemyselným systémom prvotnej 
produkcie a spracovania, ktoré budú 
schopné vyprodukovať viac potravín, 
tkanín a iných bioproduktov s minimom 



vplyvov na životné prostredie a emisií 
skleníkových plynov, s posilnenými 
službami ekosystémov, bez tvorby odpadu 
a s príslušnou spoločenskou hodnotou. Aby 
sa tak mohlo stať, v Európe aj za jej 
hranicami je rozhodujúce vyvinúť 
podstatné úsilie v oblasti vzájomne 
prepojeného výskumu a inovácie.

vstupov, vplyvov na životné prostredie a 
emisií skleníkových plynov, s posilnenými 
službami ekosystémov, bez tvorby odpadu 
a s príslušnou spoločenskou hodnotou. Aby 
sa tak mohlo stať, v Európe aj za jej 
hranicami je rozhodujúce vyvinúť 
podstatné úsilie v oblasti vzájomne 
prepojeného výskumu a inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1382
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Medzinárodné hodnotenie 
poľnohospodárskej vedy a rozvojovej 
technológie (IAASTD), ktoré iniciovala 
Svetová banka v otvorenom partnerstve 
s mnohočlennou skupinou organizácií 
zahŕňajúcou FAO, GEF, UNDP, UNEP, 
UNESCO, Svetovú banku a WHO po 
rozsiahlej celosvetovej vedeckej 
konzultácii, už prinieslo komplexnú 
politickú odpoveď a plán, ktoré by mali 
byť usmerňujúcou zásadou hľadania 
reakcie EÚ na výzvy, ktoré predstavuje 
nájdenie/zavedenie systémov výroby 
a dodávok potravín, ktoré nedegradujú 
základňu zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1383
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Plne funkčné európske biohospodárstvo, 
ktorého súčasťou je udržateľná produkcia 
obnoviteľných zdrojov zo zemského 
a vodného prostredia a ich premena na 
potraviny, bioprodukty a bioenergiu, ako aj 
súvisiace verejné záujmy, bude pre Európu 
veľkou pridanou hodnotou. Ak sa bude 
riadiť udržateľným spôsobom, môže znížiť 
environmentálnu stopu prvotnej produkcie 
a zásobovací reťazec ako celok. Môže 
zvýšiť ich konkurencieschopnosť 
a poskytnúť pracovné a podnikateľské 
príležitostí na rozvoj vidieka a pobrežia. 
Žiadne systémy na tvorbu bohatstva však 
nemôžu byť konkurencieschopné, ak 
degradujú vlastnú základňu zdrojov, preto 
je dôležitý dôraz na skutočne udržateľné 
systémy využívania prírodných procesov. 
Súbežne s trhovými funkciami zachováva 
biohospodárstvo aj široké spektrum 
funkcií verejných statkov, ktoré by sa mali 
zachovať, aby sa zabezpečilo, že bude 
možné aj naďalej spoločnosti poskytovať 
základné služby, ktoré v súčasnosti trh 
neodmeňuje: poľnohospodárska
a zalesnená krajina, poľnohospodárska
a lesná biodiverzita, kvalita a dostupnosť 
vody, funkčnosť pôdy, stabilita klímy, 
kvalita ovzdušia odolnosť voči záplavám 
a požiarom. Výzvy v oblasti potravinovej 
bezpečnosti, udržateľného 
poľnohospodárstva a celkového 
biohospodárstva majú európsku 
a celosvetovú povahu. Sú potrebné 
opatrenia na úrovni Únie s cieľom zostaviť 
skupiny na dosiahnutie potrebnej šírky 
a kritického množstva a s cieľom doplniť 
úsilie vyvinuté jednotlivými členskými 
štátmi alebo skupinami členských štátov. 
Prístup viacerých aktérov zabezpečí 
potrebné interakcie prinášajúce vzájomné 
obohacovanie sa medzi výskumníkmi, 
podnikmi, farmármi/producentmi, 
poradcami, spotrebiteľmi a koncovými 
používateľmi. Zásah na úrovni Únie je 



nevyhnutný aj na zabezpečenie jednotnosti 
pri riešení tejto výzvy v rámci sektorov, 
a takisto je potrebné vytvoriť silné 
prepojenia medzi príslušnými politikami 
Únie. Vďaka koordinácii výskumu a 
inovácie na úrovni Únie bude možné 
podnietiť a zrýchliť potrebné zmeny v celej 
Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1384
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

a koncovými používateľmi. Zásah na 
úrovni Únie je nevyhnutný aj na 
zabezpečenie jednotnosti pri riešení tejto 
výzvy v rámci sektorov, a takisto je 
potrebné vytvoriť silné prepojenia medzi 
príslušnými politikami Únie. Vďaka 
koordinácii výskumu a inovácie na úrovni 
Únie bude možné podnietiť a zrýchliť 
potrebné zmeny v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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



farmármi/producentmi, poradcami 
a koncovými používateľmi. Zásah na 
úrovni Únie je nevyhnutný aj na 
zabezpečenie jednotnosti pri riešení tejto 
výzvy v rámci sektorov, a takisto je 
potrebné vytvoriť silné prepojenia medzi 
príslušnými politikami Únie. Vďaka 
koordinácii výskumu a inovácie na úrovni 
Únie bude možné podnietiť a zrýchliť 
potrebné zmeny v celej Únii.

podnikmi, farmármi/producentmi, 
poradcami a koncovými používateľmi. 
Zásah na úrovni Únie je nevyhnutný aj na 
zabezpečenie jednotnosti pri riešení tejto 
výzvy v rámci sektorov, a takisto je 
potrebné vytvoriť silné prepojenia medzi 
príslušnými politikami Únie. Vďaka 
koordinácii výskumu a inovácie na úrovni 
Únie bude možné podnietiť a zrýchliť 
potrebné zmeny v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1386
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

poradcami a koncovými používateľmi. 
Zásah na úrovni Únie je nevyhnutný aj na 
zabezpečenie jednotnosti pri riešení tejto 
výzvy v rámci sektorov, a takisto je 
potrebné vytvoriť silné prepojenia medzi 
príslušnými politikami Únie. Vďaka 
koordinácii výskumu a inovácie na úrovni 
Únie bude možné podnietiť a zrýchliť 
potrebné zmeny v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1387
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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



farmármi/producentmi, poradcami 
a koncovými používateľmi. Zásah na 
úrovni Únie je nevyhnutný aj na 
zabezpečenie jednotnosti pri riešení tejto 
výzvy v rámci sektorov, a takisto je 
potrebné vytvoriť silné prepojenia medzi 
príslušnými politikami Únie. Vďaka 
koordinácii výskumu a inovácie na úrovni 
Únie bude možné podnietiť a zrýchliť 
potrebné zmeny v celej Únii.

podnikmi, farmármi/producentmi, 
poradcami a koncovými používateľmi. 
Zásah na úrovni Únie je nevyhnutný aj na 
zabezpečenie jednotnosti pri riešení tejto 
výzvy v rámci sektorov, a takisto je 
potrebné vytvoriť silné prepojenia medzi 
príslušnými politikami Únie. Vďaka 
koordinácii výskumu a inovácie na úrovni 
Únie bude možné podnietiť a zrýchliť 
potrebné zmeny v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

poradcami a koncovými používateľmi. 
Zásah na úrovni Únie je nevyhnutný aj na 
zabezpečenie jednotnosti pri riešení tejto 
výzvy v rámci sektorov, a takisto je 
potrebné vytvoriť silné prepojenia medzi 
príslušnými politikami Únie. Vďaka 
koordinácii výskumu a inovácie na úrovni 
Únie bude možné podnietiť a zrýchliť 
potrebné zmeny v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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



farmármi/producentmi, poradcami 
a koncovými používateľmi. Zásah na 
úrovni Únie je nevyhnutný aj na 
zabezpečenie jednotnosti pri riešení tejto 
výzvy v rámci sektorov, a takisto je 
potrebné vytvoriť silné prepojenia medzi 
príslušnými politikami Únie. Vďaka 
koordinácii výskumu a inovácie na úrovni 
Únie bude možné podnietiť a zrýchliť 
potrebné zmeny v celej Únii.

podnikmi, farmármi/producentmi, 
poradcami a koncovými používateľmi. 
Zásah na úrovni Únie je nevyhnutný aj na 
zabezpečenie jednotnosti pri riešení tejto 
výzvy v rámci sektorov, a takisto je 
potrebné vytvoriť silné prepojenia medzi 
príslušnými politikami Únie. Vďaka 
koordinácii výskumu a inovácie na úrovni 
Únie bude možné podnietiť a zrýchliť 
potrebné zmeny v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1390
Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

integrácie výskumu a inovácií do 
súvisiacich politík Únie sa výrazne zvýši 
ich európska pridaná hodnota, vytvoria sa 
pákové efekty, zvýši sa ich význam pre 
spoločnosť a umožní sa ďalší rozvoj 
udržateľného hospodárenia s pôdou, 
morami a oceánmi a trhov v oblasti 
biohospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 3
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Príloha 1 – oddiel 3 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom podporovať efektívnosť z 
hľadiska zdrojov, opatrenia v oblasti klímy 
a znižovať odpad budú výskum a inovácia 
pôsobiť spoločne so širokým záberom 
politík Únie a súvisiacich cieľov vrátane 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(najmä politiky rozvoja vidieka) 
a európskeho partnerstva v oblasti inovácií 
zameraného na poľnohospodársku 
produktivitu a udržateľnosť, spoločnej 
rybárskej politiky, integrovanej námornej 
politiky, európskeho programu pre zmenu 
klímy, rámcovej smernice o vode, 
rámcovej smernice o námornej stratégii, 
lesníckeho akčného plánu, tematickej 
stratégie na ochranu pôdy, stratégie Európa 
2020 v oblasti biodiverzity, strategického 
plánu energetických technológií, politík 
Únie v oblasti inovácie a priemyslu, 
vonkajších a rozvojových politík, stratégií 
v oblasti zdravia rastlín, stratégií v oblasti 
zdravia a dobrých životných podmienok 
zvierat a regulačných rámcov na ochranu 
životného prostredia, zdravia, a 
bezpečnosti. Prostredníctvom lepšej 

S cieľom podporovať efektívnosť z 
hľadiska zdrojov, opatrenia v oblasti klímy 
a znižovať odpad budú výskum a inovácia 
pôsobiť spoločne so širokým záberom 
politík Únie a súvisiacich cieľov vrátane 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(najmä politiky rozvoja vidieka) 
a európskeho partnerstva v oblasti inovácií 
zameraného na poľnohospodársku 
produktivitu a udržateľnosť, európskeho 
partnerstva v oblasti inovácií zameraného 
na vodné hospodárstvo, spoločnej 
rybárskej politiky, integrovanej námornej 
politiky, európskeho programu pre zmenu 
klímy, rámcovej smernice o vode, 
rámcovej smernice o námornej stratégii, 
lesníckeho akčného plánu, tematickej 
stratégie na ochranu pôdy, stratégie Európa 
2020 v oblasti biodiverzity, strategického 
plánu energetických technológií, politík 
Únie v oblasti inovácie a priemyslu, 
vonkajších a rozvojových politík, stratégií 
v oblasti zdravia rastlín, stratégií v oblasti 
zdravia a dobrých životných podmienok 
zvierat a regulačných rámcov na ochranu 



integrácie výskumu a inovácií do 
súvisiacich politík Únie sa výrazne zvýši 
ich európska pridaná hodnota, vytvoria sa 
pákové efekty, zvýši sa ich význam pre 
spoločnosť a umožní sa ďalší rozvoj 
udržateľného hospodárenia s pôdou, 
morami a oceánmi a trhov v oblasti 
biohospodárstva.

životného prostredia, zdravia, a 
bezpečnosti. Prostredníctvom lepšej 
integrácie výskumu a inovácií do 
súvisiacich politík Únie sa výrazne zvýši 
ich európska pridaná hodnota, vytvoria sa 
pákové efekty, zvýši sa ich význam pre 
spoločnosť a umožní sa ďalší rozvoj 
udržateľného hospodárenia s pôdou, 
morami a oceánmi a trhov v oblasti 
biohospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1392
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

výrazne zvýši ich európska pridaná 
hodnota, vytvoria sa pákové efekty, zvýši 
sa ich význam pre spoločnosť a umožní sa 
ďalší rozvoj udržateľného hospodárenia s 
pôdou, morami a oceánmi a trhov v oblasti 
biohospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1393
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Akcie na riešenie tejto výzvy zamerané na 
dosahovanie ekologických prínosov a
prínosov pre spoločnosť a hospodárstvo 
a na modernizáciu sektorov, zúčastnených 
subjektov a trhov v oblasti biohospodárstva 
vychádzajú z multidisciplinárneho 
výskumu, ktorý bude podnecovať inovácie 
a viesť k rozvoju nových praktík, 
produktov a postupov. Takisto rozvíjajú 
široký prístup k inovácií počnúc 
technickou, netechnickou, organizačnou, 
hospodárskou a spoločenskou inováciou, 
po napríklad novátorské obchodné modely, 
označovanie a služby. Potenciál 
poľnohospodárov a MSP v oblasti 
prispievania k inováciám v tejto oblasti je 
nutné v plnej miere uznať. Prístup 
k biohospodárstvu zohľadňuje význam 
miestnych znalostí zlepšujúcich miestne 
schopnosti, a súčasne zahŕňa rozmanitosť 
a zložitosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1394
Vicky Ford



Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Udržateľné poľnohospodárstvo a 
lesníctvo

a) Udržateľné poľnohospodárstvo vrátane 
ornej pôdy a živočíšnej výroby a lesníctvo 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1395
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Udržateľné poľnohospodárstvo a 
lesníctvo

a) Udržateľné poľnohospodárstvo 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1396
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Činnosti sú zamerané na udržateľnejšie 
a produktívnejšie poľnohospodárske 
systémy, ktoré sú zdrojovo účinnejšie (ako 
aj nízkouhlíkové) a odolnejšie, a zároveň
sú schopné plniť nové požiadavky 
rozvíjajúceho sa biohospodárstva.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je dodávať dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a zároveň 
zachovávať prírodné zdroje a posilňovať 
ekosystémové služby vrátane vyrovnávania 
sa s podmienkami súvisiacimi so zmenami 
klímy a jej zmierňovania. Činnosti sú 
zamerané na udržateľnejšie
a produktívnejšie poľnohospodárske
a lesnícke systémy, ktoré sú zdrojovo 

Cieľom je dodávať dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a zároveň 
zachovávať prírodné zdroje ako vodu 
a pôdu a chrániť a posilňovať 
ekosystémové služby vrátane vyrovnávania 
sa s podmienkami súvisiacimi so zmenami 
klímy a jej zmierňovania. Činnosti sú 
zamerané na zabezpečenie udržateľnejších
a produktívnejších poľnohospodárskych, 



účinnejšie (ako aj nízkouhlíkové) 
a odolnejšie, a zároveň na rozvoj služieb, 
koncepcií a politík na zveľadenie 
vidieckeho živobytia.

vrátane chovu zvierat, a lesníckych 
systémov, ktoré sú zdrojovo účinnejšie 
(ako aj nízkouhlíkové a s nízkou spotrebou 
vody) a odolnejšie a produkujú menej 
odpadu. Okrem toho sa činnosti 
zameriavajú na rozvoj služieb, koncepcií 
a politík na zveľadenie vidieckeho 
živobytia a podporu udržateľnej spotreby. 
Najmä v prípade lesného hospodárstva je 
cieľom udržateľná produkcia 
bioproduktov, ekosystémových služieb 
dostatočného množstva biomasy, 
s náležitým zohľadnením hospodárskych, 
ekologických a sociálnych aspektov 
lesného hospodárstva. Činnosti sa 
zamerajú na ďalší rozvoj produkcie 
a udržateľnosti zdrojovo účinných 
systémov lesného hospodárstva, ktoré 
pomáhajú posilňovať odolnosť lesov 
a ochranu biodiverzity, a ktoré môžu
naplniť vyšší dopyt po biomase. Do úvahy 
by sa mali brať aj služby súvisiace s lesmi, 
ako je čistenie vody, údržba biodiverzity 
(vrátane prírodných nepriateľov 
poľnohospodárskych škodcov) či kultúrne 
záležitosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1399
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Cieľom je dodávať dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a zároveň 
zachovávať prírodné zdroje na celosvetovej 
úrovni a posilňovať ekosystémové služby 
vrátane ochrany biodiverzity a prírodných 
biotopov a vyrovnávania sa s podmienkami 
súvisiacimi so zmenami klímy a jej 
zmierňovania. Činnosti uprednostňujú 
systémové prístupy a sú zamerané na 
udržateľnejšie a produktívnejšie 
poľnohospodárske a lesnícke systémy, 
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koncepcií a politík na zveľadenie 
vidieckeho živobytia.

vrátane biopoľnohospodárstva, ktoré sú 
zdrojovo účinnejšie (ako aj nízkouhlíkové
a nízkovstupové) a odolnejšie, a zároveň na 
rozvoj služieb, koncepcií a politík
zameraných na zabezpečenie rozmanitosti 
systémov produkcie potravín a na 
zveľadenie vidieckeho živobytia. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1400
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Cieľom je dodávať dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a zároveň 
zachovávať prírodné zdroje vrátane 
biodiverzity a posilňovať ekosystémové 
služby vrátane vyrovnávania sa s 
podmienkami súvisiacimi so zmenami 
klímy a jej zmierňovania. Činnosti sú 
zamerané na udržateľnejšie a 
produktívnejšie poľnohospodárske a 
lesnícke systémy, ktoré sú zdrojovo 
účinnejšie (ako aj nízkouhlíkové, s nízkou 
mierou vonkajších vstupov a 
biopoľnohospodárstvo), chránia prírodné 
zdroje, sú rôznorodé a schopné 
prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu, a 
odolnejšie, a zároveň na rozvoj služieb, 
koncepcií a politík pre rôznorodé 
potravinové systémy a na zveľadenie 
vidieckeho živobytia. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1401
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE



Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Cieľom je dodávať dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a zároveň 
zachovávať prírodné zdroje vrátane 
biodiverzity v európskej a celosvetovej 
perspektíve a posilňovať ekosystémové 
služby vrátane vyrovnávania sa s 
podmienkami súvisiacimi so zmenami 
klímy a jej zmierňovania. Činnosti sú 
zamerané na udržateľnejšie, odolnejšie a 
produktívnejšie poľnohospodárske a 
lesnícke systémy, ktoré sú zdrojovo 
účinnejšie (ako aj nízkouhlíkové, s nízkou 
mierou vonkajších vstupov a 
biopoľnohospodárstvo), chránia a 
rozvíjajú prírodné zdroje, sú rôznorodé 
a schopné prispôsobiť sa meniacemu sa 
prostrediu, a odolnejšie, a zároveň na 
rozvoj služieb, koncepcií a politík pre 
rôznorodé potravinové systémy a na 
zveľadenie vidieckeho živobytia. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Cieľom je dodávať dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a zároveň 
zachovávať prírodné zdroje vrátane 
biodiverzity v európskej a celosvetovej 
perspektíve a posilňovať ekosystémové 
služby vrátane vyrovnávania sa s 
podmienkami súvisiacimi so zmenami 
klímy a jej zmierňovania. Činnosti sú 
zamerané na udržateľnejšie a 
produktívnejšie poľnohospodárske 
systémy, chovné systémy a lesnícke 
systémy, ktoré sú zdrojovo účinnejšie (ako 
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vidieckeho živobytia. aj nízkouhlíkové, s nízkou mierou 
vonkajších vstupov a 
biopoľnohospodárstvo), chránia a 
rozvíjajú prírodné zdroje, sú rôznorodé 
a schopné prispôsobiť sa meniacemu sa 
prostrediu, a odolnejšie, a zároveň na 
rozvoj služieb, koncepcií a politík pre 
rôznorodé potravinové systémy a na 
zveľadenie vidieckeho živobytia. 

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné označiť odvetvie chovu dobytka, keďže predstavuje významnú časť celkovej hodnoty 
celej poľnohospodárskej produkcie EÚ. Návrhy by mali nielen hľadať technické riešenia na 
zvýšenie efektivity, ale mali by sa tiež zamerať na výrobné systémy šetriace zdrojmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1403
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1404
Francisco Sosa Wagner

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. es

Odôvodnenie

Vyššie uvedený pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa k biodiverzite stavia ako k prírodnému 
zdroju, ktorý sa má chrániť prostredníctvom zdrojovo účinných činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je dodávať dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a zároveň 
zachovávať prírodné zdroje a posilňovať 
ekosystémové služby vrátane vyrovnávania 
sa s podmienkami súvisiacimi so zmenami 
klímy a jej zmierňovania. Činnosti sú 
zamerané na udržateľnejšie a 
produktívnejšie poľnohospodárske a 
lesnícke systémy, ktoré sú zdrojovo 

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

účinnejšie (ako aj nízkouhlíkové) a 
odolnejšie, na zvyšovanie kvality 
a hodnoty poľnohospodárskych 
produktov, a zároveň na rozvoj služieb, 
koncepcií a politík na zveľadenie 
vidieckeho živobytia. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1406
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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



ekosystémové služby vrátane vyrovnávania 
sa s podmienkami súvisiacimi so zmenami 
klímy a jej zmierňovania. Činnosti sú 
zamerané na udržateľnejšie a 
produktívnejšie poľnohospodárske a 
lesnícke systémy, ktoré sú zdrojovo 
účinnejšie (ako aj nízkouhlíkové) a 
odolnejšie, a zároveň na rozvoj služieb, 
koncepcií a politík na zveľadenie 
vidieckeho živobytia.

ekosystémové služby vrátane vyrovnávania 
sa s podmienkami súvisiacimi so zmenami 
klímy a jej zmierňovania. Činnosti sú 
zamerané na udržateľnejšie a 
produktívnejšie poľnohospodárske a 
lesnícke systémy, ktoré sú zdrojovo 
účinnejšie (ako aj vodné nízkouhlíkové) a 
odolnejšie, a zároveň na rozvoj služieb, 
koncepcií a politík na zveľadenie 
vidieckeho živobytia. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1408
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) Udržateľné lesníctvo
Cieľom je udržateľným spôsobom 
produkovať dostatok biomasy z lesov, 
s náležitým zohľadnením hospodárskych, 
ekologických a sociálnych aspektov 
lesného hospodárstva. Tým sa chránia 
prírodné zdroje a zabezpečujú 
ekosystémové služby vrátane 
vyrovnávania sa s podmienkami 
súvisiacimi so zmenami klímy a jej 
zmierňovania. Činnosti sú zamerané na 
ďalší rozvoj udržateľných lesníckych
systémov, ktoré sú vysoko produktívne, 
zdrojovo účinné a pomáhajú posilňovať 
odolnosť a ochranu biodiverzity lesných 
stanovíšť pri súčasnom plnení nových 
požiadaviek na biomasu z lesov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno b – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Udržateľný a konkurencieschopný 
agropotravinársky sektor pre bezpečné a 
zdravé stravovanie

b) Udržateľný a konkurencieschopný 
agropotravinársky sektor pre bezpečné, 
cenovo dostupné a zdravé stravovanie 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1410
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Cieľom je vyjsť v ústrety požiadavkám 
občanov na bezpečné, zdravé a cenovo 
dostupné potraviny, vytvoriť udržateľnejšie 
spracovanie a distribúciu potravín a krmív, 
ako aj spotrebu potravín, a zvýšiť 
konkurencieschopnosť potravinového 
sektora. Činnosti sú zamerané na široké 
spektrum zdravých, autentických, 
kvalitných a bezpečných potravín pre 
všetkých, rozhodnutia spotrebiteľov na 
základe informácií a konkurencieschopné 
metódy spracovania potravín, v rámci 
ktorých sa využíva menej zdrojov
a prídavných látok a produkuje sa menej 
vedľajších produktov, odpadu 
a skleníkových plynov.
Konkurencieschopnosť možno vymedziť 
na rozličných úrovniach, a zámerom je 
dosiahnuť systémy, ktoré 
poľnohospodárom umožnia, aby boli 
konkurencieschopní na miestnej 
a regionálnej úrovni; v prístupe EÚ by 
mala panovať jednota, aby úsilie 
o konkurencieschopnosť na celosvetovom 
trhu nebolo v rozpore s úsilím EÚ 
a finančnými prostriedkami, ktoré 
vynakladá na vytvorenie pulzujúcich 
miestnych hospodárstiev a krátkych 



potravinárskych výrobných 
a dodávateľských reťazcov. Negatívne 
externality výrobných systémov náročných 
na vstupy, ktoré boli v minulosti 
považované za „konkurencieschopné“ a 
„produktívne“ by sa mali dôrazne 
zohľadňovať a akákoľvek koncepcia 
„cenovo dostupných“ potravín by mala 
zohľadňovať aj náklady daňovníkov 
a verejnej pokladnice na vplyvy na životné 
prostredie a verejné zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1411
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno b – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Veľká rôznorodosť v oblasti produkcie potravín zachováva a zlepšuje rôznorodosť potravín 
na tanieroch a zlepšuje zdravie a blahobyt občanov. Opätovné spojenie spotrebiteľov 
a výrobcov v rámci prístupu zameraného na celý výrobný reťazec autentických a prírodných 
potravín by prospelo verejnému zdraviu a viedlo k udržateľnejšiemu správaniu v oblasti 
spotreby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1413
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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



základe informácií a konkurencieschopné 
metódy spracovania potravín, v rámci 
ktorých sa využíva menej zdrojov 
a produkuje sa menej vedľajších 
produktov, odpadu a skleníkových plynov.

a bezpečných potravín pre všetkých, 
rozhodnutia spotrebiteľov na základe 
informácií a konkurencieschopné metódy 
spracovania potravín, v rámci ktorých sa 
využíva menej zdrojov a produkuje sa 
menej vedľajších produktov, odpadu 
a skleníkových plynov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1415
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je vyjsť v ústrety požiadavkám 
občanov na bezpečné, zdravé a cenovo 
dostupné potraviny, vytvoriť udržateľnejšie 

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

udržateľnejšie spracovanie a distribúciu 
potravín a krmív a zvýšiť 
konkurencieschopnosť potravinového 
sektora. Činnosti sú zamerané na kvalitné, 
zdravé a bezpečné potraviny pre všetkých, 
rozhodnutia spotrebiteľov na základe 
informácií a konkurencieschopné metódy 
spracovania potravín, v rámci ktorých sa 
využíva menej zdrojov a produkuje sa 
menej vedľajších produktov, odpadu a 
skleníkových plynov.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – úvodná časť



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) Využitie potenciálu živých vodných 
zdrojov 

c) Využitie potenciálu vodných zdrojov 
prostredníctvom udržateľného riadenia 
rybného hospodárstva

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1418
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je udržateľné využívanie živých 
vodných zdrojov s cieľom získať čo 
najväčší sociálny a hospodársky 
prínos/návratnosť z európskych oceánov 

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

a morí. Činnosti sú zamerané na optimálne 
prispievanie k zabezpečeniu dodávok 
potravín prostredníctvom rozvoja 
udržateľného rybárstva priaznivého voči 
životnému prostrediu 
a konkurencieschopnej európskej 
akvakultúry v kontexte celosvetového 
hospodárstva a na podporu morskej 
inovácie prostredníctvom biotechnológií na 
podnietenie inteligentného morského (tzv. 
modrého) rastu, s náležitým zohľadnením 
obmedzení aj potenciálu morského 
prostredia. Aj moria a oceány zohrávajú 
kľúčovú úlohu v oblasti regulácie klímy 
a majú na ne veľký vplyv ľudské činnosti 
a zmena klímy. Celkovým cieľom je 
rozvíjať prierezové morské a námorné 
vedecké a technologické znalosti s cieľom 
uvoľniť potenciál modrého rastu 
v širokom spektre morských a námorných 
odvetví pri súčasnom znižovaní stopy 
emisií CO2 a znečistenia, ochrane 
morského prostredia a prispôsobení sa 
zmene klímy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je udržateľné využívanie živých 
vodných zdrojov s cieľom získať čo 
najväčší sociálny a hospodársky 
prínos/návratnosť z európskych oceánov 
a morí. Činnosti sú zamerané na optimálne 
prispievanie k zabezpečeniu dodávok 
potravín prostredníctvom rozvoja 
udržateľného rybárstva priaznivého voči 
životnému prostrediu 
a konkurencieschopnej európskej 
akvakultúry v kontexte celosvetového 

Cieľom je riadenie živých vodných 
zdrojov s cieľom získať čo najväčší 
sociálny a hospodársky prínos/návratnosť 
z európskych oceánov, morí 
a vnútrozemských vôd. Činnosti sú 
zamerané na optimálne prispievanie 
k zabezpečeniu dodávok potravín 
prostredníctvom rozvoja udržateľného 
rybárstva priaznivého voči životnému 
prostrediu, udržateľného riadenia 
ekosystémov zabezpečujúcich produkty 



hospodárstva a na podporu inovácie 
námornej prostredníctvom biotechnológií 
na podnietenie inteligentného morského 
(tzv. modrého) rastu.

a služby, konkurencieschopnej a voči 
životnému prostrediu priaznivej európskej 
akvakultúry v kontexte celosvetového 
hospodárstva a na podporu morskej a 
námornej inovácie prostredníctvom 
biotechnológií na podnietenie 
inteligentného morského (tzv. modrého) 
rastu. Riešia sa prierezové morské, 
sladkovodné a námorné vedecké 
a technologické znalosti s cieľom uvoľniť 
potenciál morí a vnútrozemských vôd 
v širokom spektre morských a námorných 
odvetví pri súčasnej ochrane životného 
prostredia a prispôsobení sa zmene klímy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1421
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1422
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Cieľom je udržateľné využívanie živých 
vodných zdrojov s cieľom získať čo 
najväčší sociálny a hospodársky 
prínos/návratnosť z európskych oceánov 
a morí pri súčasnej ochrane biodiverzity 
a ekosystémových služieb. Činnosti sú 
zamerané na optimálne prispievanie 
k zabezpečeniu dodávok potravín 
prostredníctvom rozvoja udržateľného 
rybárstva priaznivého voči životnému 
prostrediu a európskej akvakultúry 
v kontexte celosvetového hospodárstva. 
Musia sa starostlivo uvážiť 
environmentálne obavy, ktoré sa týkajú 
využívania biotechnológií v otvorených 
morských ekosystémoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1423
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je udržateľné využívanie živých 
vodných zdrojov s cieľom získať čo 
najväčší sociálny a hospodársky 
prínos/návratnosť z európskych oceánov 
a morí. Činnosti sú zamerané na optimálne 
prispievanie k zabezpečeniu dodávok 
potravín prostredníctvom rozvoja 
udržateľného rybárstva priaznivého voči 
životnému prostrediu 
a konkurencieschopnej európskej 

Cieľom je udržateľné využívanie živých 
vodných zdrojov s cieľom získať čo 
najväčší sociálny a hospodársky 
prínos/návratnosť z európskych oceánov 
a morí. Činnosti sú zamerané na optimálne 
prispievanie k zabezpečeniu dodávok 
potravín prostredníctvom rozvoja 
udržateľného rybárstva priaznivého voči 
životnému prostrediu 
a konkurencieschopnej európskej 



akvakultúry v kontexte celosvetového 
hospodárstva a na podporu inovácie 
námornej prostredníctvom biotechnológií 
na podnietenie inteligentného morského 
(tzv. modrého) rastu.

akvakultúry v kontexte celosvetového 
hospodárstva a na podporu morskej 
inovácie prostredníctvom biotechnológií na 
podnietenie inteligentného morského (tzv. 
modrého) rastu. Tieto činnosti zohľadnia 
obavy občianskej spoločnosti z využívania 
niektorých typov biotechnológií 
v otvorených morských ekosystémoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1424
Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – bod c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – bod c – odsek 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Príloha 1 – oddiel 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno c – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Cieľom je podpora nízkouhlíkových, 
zdrojovo účinných (a to aj z hľadiska 
účinnosti využívania živín, energie, 
uhlíka, vody a pôdy), udržateľných 
a konkurencieschopných európskych 
bioodvetví, pri súčasnej premene 
bioodpadu na hodnotu s naplno 
využívaným potenciálom, na čo je zásadne 
dôležité zaviesť uzavretý obeh živín medzi 
mestskými a vidieckymi oblasťami. 
Činnosti sú zamerané na podporu 
biohospodárstva prostredníctvom 
pretvorenia priemyselných postupov 
a produktov na také, ktoré sa zakladajú na 
biozdrojoch a sú energeticky účinné, 
rozvoj integrovaných biorafinérií druhej 



vplyv biohospodárstva na využívanie pôdy 
a zmeny využívania pôdy.

a tretej generácie, ktoré využívajú 
biomasu a iné zvyšky z prvotnej 
poľnohospodárskej a lesníckej produkcie, 
bioodpad a vedľajšie produkty 
z bioodvetví, a premena bioodpadu 
v mestských oblastiach na 
poľnohospodárske vstupy 
prostredníctvom efektívneho čistenia. To 
podporí nové trhy a vytvorí potenciálne 
nové zdroje príjmov pre primárnych 
producentov prostredníctvom podpory 
normalizácie, systémov certifikácie,
regulačných a demonštračných
činností/činností testovania v teréne 
a ďalších činností, pri súčasnom 
zohľadnení vplyvu biohospodárstva na 
využívanie pôdy a zmeny využívania pôdy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1427
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Cieľom je podpora energeticky účinných,
zdrojovo účinných, udržateľných 
a konkurencieschopných európskych 
bioodvetví založených na obnoviteľných 
zdrojoch energie. Činnosti sú zamerané na 
podporu biohospodárstva prostredníctvom 
pretvorenia priemyselných postupov 
a produktov na také, ktoré sa zakladajú na 
biozdrojoch a sú energeticky účinné, 
rozvoj integrovaných biorafinérií, ktoré 
využívajú biomasu z prvotnej produkcie, 
bioodpad a vedľajšie produkty 
z bioodvetví, a otváranie nových trhov 
prostredníctvom podpory normalizácie
tam, kde je to potrebné, ale aj 
prostredníctvom regulačných 
a demonštračných činností a ďalších 
činností, pričom sa zohľadňuje 
environmentálny a sociálno-ekonomický 
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vplyv biohospodárstva na využívanie pôdy 
a zmeny využívania pôdy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1428
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Cieľom je podpora nízkouhlíkových, 
udržateľných a konkurencieschopných 
európskych bioodvetví chrániacich 
a účinne využívajúcich zdroje. Činnosti sú 
zamerané na podporu biohospodárstva 
prostredníctvom pretvorenia 
priemyselných postupov a produktov na 
také, ktoré sa zakladajú na biozdrojoch a sú 
energeticky účinné, rozvoj integrovaných 
biorafinérií, ktoré využívajú biomasu z 
prvotnej produkcie, bioodpad a vedľajšie 
produkty z bioodvetví, a otváranie nových 
trhov prostredníctvom podpory 
normalizácie, ale aj diferenciácie, 
regulačné a demonštračné činnosti/činnosti 
testovania v teréne a ďalšie činnosti, 
pričom sa zohľadňuje vplyv 
biohospodárstva na využívanie pôdy 
a zmeny využívania pôdy, ako aj názory 
a obavy občianskej spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1429
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno d – odsek 1



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – bod d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

teréne a ďalšie činnosti, pričom sa 
zohľadňuje vplyv biohospodárstva na 
využívanie pôdy a zmeny využívania pôdy. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – bod d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom je podpora nízkouhlíkových, Cieľom je podpora nízkouhlíkových, 



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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Rozvoj integrovaných biorafinérií sa nesmie obmedzovať na využívanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1435
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – písmeno da (nové)



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(da) Prierezový morský a námorný 
výskum
Využívanie živých a neživých morských 
zdrojov, ako aj rôznych zdrojov morskej 
energie a široká škála rôznych využití 
mora prinášajú prierezové vedecké a 
technické výzvy. Moria a oceány tiež 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri regulácii 
klímy, ale intenzívne na ne vplývajú 
vnútrozemské, pobrežné a morské aktivity 
človeka i zmena klímy. Celkovým cieľom 
je rozvíjať prierezové vedecké a technické 
znalosti v morskej a námornej oblasti (a to 
aj prostredníctvom štúdia morských 
vtákov) so zámerom uvoľniť potenciál 
modrého rastu v celej škále morských a 
námorných priemyselných odvetví a 
súčasne chrániť morské prostredie a 
prispôsobovať sa zmene klímy. Tento 
strategický koordinovaný prístup k 
morskému a námornému výskumu 
naprieč všetkými výzvami a piliermi 
programu Horizont 2020 podporí aj 
vykonávanie relevantných politík Únie s 
cieľom pomôcť dosiahnuť kľúčové ciele 
modrého rastu.

Or. en

Odôvodnenie

Vychádza zo správy Teresy Reiry Madurellovej, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168. 
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh pridávajúci to, že štúdium niektorých druhov morských 
vtákov sa rýchlo rozvíja a ukazuje sa, že veľmi pomáha porozumieť širšiemu morskému 
prostrediu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1436
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.3a Cieľom je dodávať dostatok 
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potravín, krmív, biomasy a iných surovín, 
a zároveň zachovávať prírodné zdroje a 
posilňovať ekosystémové služby vrátane 
vyrovnávania sa s podmienkami 
súvisiacimi so zmenami klímy a jej 
zmierňovania, a zároveň rozvoj služieb, 
koncepcií a politík na zveľadenie 
vidieckeho živobytia vrátane živobytia 
domorodých obyvateľov arktickej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1437
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitný cieľ spočíva v zabezpečení 
prechodu k spoľahlivému, udržateľnému 
a konkurencieschopnému energetickému 
systému v kontexte čoraz väčšieho 
nedostatku zdrojov, zvyšujúcich sa 
energetických potrieb a klimatických 
zmien. 

Osobitný cieľ spočíva v zabezpečení 
prechodu k spoľahlivému, cenovo 
dostupnému, udržateľnému 
a konkurencieschopnému energetickému 
systému v kontexte čoraz väčšieho 
nedostatku zdrojov, zvyšujúcich sa 
energetických potrieb a klimatických 
zmien. 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1438
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 % pod úrovne 
z roku 1990, a do roku 2050 plánuje 
ďalšie zníženie o 80 – 95 %. Okrem toho 
by do roku 2020 mala obnoviteľná energia 

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 % pod úrovne 
z roku 1990. Okrem toho by do roku 2020 
mala obnoviteľná energia pokryť 20 % 
konečnej energetickej spotreby 



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

a energetická efektívnosť by sa mala znížiť 
o 20 %. Dosiahnutie týchto cieľov si 
vyžaduje reorganizáciu energetického 
systému, ktorá spočíva v kombinácii
nízkouhlíkového profilu, energetickej 
bezpečnosti a cenovej dostupnosti, 
a zároveň si vyžaduje posilnenie 
hospodárskej konkurencieschopnosti 
Európy. Systém sa musí takýmto 
spôsobom reorganizovať, lebo európsky 
priemysel a spotrebitelia čeliaci nestálosti 
cien za energie na svetovom trhu (ku ktorej 
sa pripájajú obavy o bezpečnosť dodávok), 
vyššiemu zdaneniu zdrojov energie 
a vysokým nákladom na prispôsobenie sa 
právnym predpisom Únie v oblasti 
životného prostredia a zmeny klímy, 
vynakladajú čoraz väčší podiel svojich 
príjmov na energiu.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 % pod úrovne 
z roku 1990, a do roku 2050 plánuje ďalšie 
zníženie o 80 – 95 %. Okrem toho by do 
roku 2020 mala obnoviteľná energia 
pokryť 20 % konečnej energetickej 
spotreby a energetická efektívnosť by sa 
mala znížiť o 20 %. Dosiahnutie týchto 
cieľov si vyžaduje reorganizáciu 
energetického systému, ktorá spočíva 
v kombinácií nízkouhlíkového profilu, 

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

energií v polovici tohto storočia 
zabezpečovať najväčší podiel dodávok 
energie v Európe. To musí sprevádzať 
ambiciózna politika energetickej účinnosti 
ako nákladovo najúčinnejší spôsob 
dosiahnutia našich dlhodobých cieľov 
v oblasti eliminácie emisií uhlíka. Preto je 
vhodné, aby sa tri štvrtiny rozpočtu v 
rámci tejto výzvy vyčlenili na výskum a 
inovácie v oblasti obnoviteľných energií
a energetickej účinnosti. Dosiahnutie 
týchto cieľov si vyžaduje reorganizáciu 
energetického systému, ktorá spočíva 
v kombinácii udržateľného
nízkouhlíkového profilu, energetickej 
bezpečnosti a cenovej dostupnosti, 
a zároveň si vyžaduje posilnenie 
hospodárskej konkurencieschopnosti 
Európy. Európa je v súčasnosti tomuto 
cieľu veľmi vzdialená. 80 % európskeho 
energetického systému sa stále spolieha na 
fosílne palivá a sektor produkuje 80 % 
všetkých emisií skleníkových plynov Únii. 
Každoročne sa na dovoz energie vynaloží 
2,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) 
Únie, čo sa pravdepodobne ešte zvýši. 
Tento trend by viedol k úplnej závislosti od 
dovozu ropy a zemného plynu v roku 2050. 
Európsky priemysel a spotrebitelia čelia 
nestálosti cien za energie na svetovom trhu, 
ku ktorej sa pripájajú obavy o bezpečnosť 
dodávok a čoraz väčší podiel svojich 
príjmov vynakladajú na energiu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent
Johansson

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 



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

skleníkových plynov o 20 % pod úrovne z 
roku 1990, a do roku 2050 plánuje ďalšie 
zníženie o 80 – 95 %. Okrem toho by do 
roku 2020 mala obnoviteľná energia 
pokryť 20 % konečnej energetickej 
spotreby a energetická efektívnosť by sa 
mala znížiť o 20 %. Do roku 2050 by sa 
malo dosiahnuť zníženie emisií 
skleníkových plynov o 80 – 95 %. Zo 
všetkých scenárov eliminácie emisií 
uhlíka uvedené v Pláne postupu v 
energetike do roku 2050 vyplýva, že 
technológie obnoviteľných energií budú v 
polovici tohto storočia predstavovať 
najväčší podiel technológií dodávok 
energie. To musí sprevádzať ambiciózna 
politika energetickej účinnosti ako 
nákladovo najúčinnejší spôsob 
dosiahnutia našich dlhodobých cieľov 
v oblasti eliminácie emisií uhlíka. Preto je 
vhodné, aby sa dve tretiny rozpočtu v 
rámci tejto výzvy vyčlenili na výskum a 
inovácie v oblasti obnoviteľných energií
a energetickej účinnosti. Dosiahnutie 
týchto cieľov si vyžaduje reorganizáciu 
energetického systému, ktorá spočíva 
v kombinácii rozvoja alternatív k fosílnym 
palivám, energetickej bezpečnosti a 
cenovej dostupnosti, a zároveň si vyžaduje 
posilnenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti Európy. Európa je 
v súčasnosti tomuto cieľu veľmi vzdialená. 
80 % európskeho energetického systému sa 
stále spolieha na fosílne palivá a sektor 
produkuje 80 % všetkých emisií 
skleníkových plynov Únii. Každoročne sa 
na dovoz energie vynaloží 2,5 % hrubého 
domáceho produktu (HDP) Únie, čo sa 
pravdepodobne ešte zvýši. Tento trend by 
viedol k úplnej závislosti od dovozu ropy a 
zemného plynu v roku 2050. Európsky 
priemysel a spotrebitelia čelia nestálosti 
cien za energie na svetovom trhu, ku ktorej 
sa pripájajú obavy o bezpečnosť dodávok a 
čoraz väčší podiel svojich príjmov 
vynakladajú na energiu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1441
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 % pod úrovne z 
roku 1990, a do roku 2050 plánuje ďalšie 
zníženie o 80 – 95 %. Okrem toho by do 
roku 2020 mala obnoviteľná energia 
pokryť 20 % konečnej energetickej 
spotreby a energetická efektívnosť by sa 
mala znížiť o 20 %. Do roku 2050 by sa 
malo dosiahnuť zníženie emisií 
skleníkových plynov o 80 – 95 %. Zo 
všetkých scenárov eliminácie emisií 
uhlíka uvedené v Pláne postupu v 
energetike do roku 2050 vyplýva, že 
technológie obnoviteľných energií budú v 
polovici tohto storočia predstavovať 
najväčší podiel technológií dodávok 
energie a že energetická účinnosť bude 
zohrávať z hľadiska splnenia cieľov 
kľúčovú úlohu. Preto je vhodné, aby sa 
85 % rozpočtu v rámci tejto výzvy 
vyčlenilo na výskum a inovácie v oblasti 
obnoviteľných energií a energetickej 
účinnosti koncovej spotreby. Dosiahnutie 
týchto cieľov si vyžaduje reorganizáciu 
energetického systému, ktorá spočíva v 
kombinácii obnoviteľnej energie, 
energetickej bezpečnosti a cenovej 
dostupnosti, a zároveň si vyžaduje 
posilnenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti Európy. Európa je 
v súčasnosti tomuto cieľu veľmi vzdialená. 
80 % európskeho energetického systému sa 
stále spolieha na fosílne palivá a sektor 
produkuje 80 % všetkých emisií 
skleníkových plynov Únii. Každoročne sa 
na dovoz energie vynaloží 2,5 % hrubého 
domáceho produktu (HDP) Únie, čo sa 
pravdepodobne ešte zvýši. Tento trend by 
viedol k úplnej závislosti od dovozu ropy a 



zemného plynu v roku 2050. Európsky 
priemysel a spotrebitelia čelia nestálosti 
cien za energie na svetovom trhu, ku ktorej 
sa pripájajú obavy o bezpečnosť dodávok a 
čoraz väčší podiel svojich príjmov 
vynakladajú na energiu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 % pod úrovne z 
roku 1990, a do roku 2050 plánuje ďalšie 
zníženie o 80 – 95 %. Okrem toho by do 
roku 2020 mala obnoviteľná energia 
pokryť 20 % konečnej energetickej 
spotreby a energetická efektívnosť by sa 
mala znížiť o 20 %. Do roku 2050 by sa 
malo dosiahnuť zníženie emisií 
skleníkových plynov o 80 – 95 %. Zo 
scenárov eliminácie emisií uhlíka uvedené 
v Pláne postupu v energetike do roku 
2050 vyplýva, že by bolo potrebné, aby 
technológie obnoviteľných energií do 
polovice tohto storočia s dostatočnými 
investíciami a dostatočným preberaním 
týchto technológií predstavovali najväčší 
podiel technológií dodávok energie. Preto 
je vhodné, aby prostriedky v rámci tejto 
výzvy vyčlenili na výskum a inovácie v 
oblasti obnoviteľných energií. Dosiahnutie 
týchto cieľov si vyžaduje reorganizáciu 
energetického systému, ktorá spočíva v 
kombinácii nízkouhlíkového profilu, 
energetickej bezpečnosti a cenovej 
dostupnosti, a zároveň si vyžaduje 
posilnenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti Európy. Európa je 
v súčasnosti tomuto cieľu veľmi vzdialená. 
80 % európskeho energetického systému sa 
stále spolieha na fosílne palivá a sektor 
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produkuje 80 % všetkých emisií 
skleníkových plynov Únii. Každoročne sa 
na dovoz energie vynaloží 2,5 % hrubého 
domáceho produktu (HDP) Únie, čo sa 
pravdepodobne ešte zvýši. Tento trend by 
viedol k úplnej závislosti od dovozu ropy a 
zemného plynu v roku 2050. Európsky 
priemysel a spotrebitelia čelia nestálosti 
cien za energie na svetovom trhu, ku ktorej 
sa pripájajú obavy o bezpečnosť dodávok a 
čoraz väčší podiel svojich príjmov 
vynakladajú na energiu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1443
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 % pod úrovne z 
roku 1990, a do roku 2050 plánuje ďalšie 
zníženie o 80 – 95 %. Okrem toho by do 
roku 2020 mala obnoviteľná energia 
pokryť 20 % konečnej energetickej 
spotreby a energetická efektívnosť by sa 
mala znížiť o 20 %. Preto je vhodné, aby 
sa väčšina rozpočtu v rámci tejto výzvy 
vyčlenila na výskum a inovácie v oblasti 
obnoviteľných energií, skladovania 
energie, zachytávania a skladovania 
uhlíka, výrobu energie s nulovým 
uhlíkovým vplyvom a zlepšenia v oblasti 
riadenia rozvodnej siete a energetickej 
účinnosti. Dosiahnutie týchto cieľov si 
vyžaduje reorganizáciu energetického 
systému, ktorá spočíva v kombinácii
nízkouhlíkového profilu, energetickej 
bezpečnosti a cenovej dostupnosti, a 
zároveň si vyžaduje posilnenie 
hospodárskej konkurencieschopnosti 
Európy. Európa je v súčasnosti tomuto 



viedol k úplnej závislosti na dovoze ropy a 
zemného plynu v roku 2050. Európsky 
priemysel a spotrebitelia čelia nestálosti 
cien za energie na svetovom trhu, ku ktorej 
sa pripájajú obavy o bezpečnosť dodávok a 
čoraz väčší podiel svojich príjmov 
vynakladajú na energiu.

cieľu veľmi vzdialená. 80 % európskeho 
energetického systému sa stále spolieha na 
fosílne palivá a sektor produkuje 80 % 
všetkých emisií skleníkových plynov Únii. 
Každoročne sa na dovoz energie vynaloží 
2,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) 
Únie, čo sa pravdepodobne ešte zvýši. 
Tento trend by viedol k úplnej závislosti od 
dovozu ropy a zemného plynu v roku 2050. 
Európsky priemysel a spotrebitelia čelia 
nestálosti cien za energie na svetovom trhu, 
ku ktorej sa pripájajú obavy o bezpečnosť 
dodávok a čoraz väčší podiel svojich 
príjmov vynakladajú na energiu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1444
Eija-Riitta Korhola

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 % pod úrovne z 
roku 1990, a do roku 2050 plánuje ďalšie 
zníženie o 80 – 95 %. Okrem toho by do 
roku 2020 mala obnoviteľná energia 
pokryť 20 % konečnej energetickej 
spotreby a energetická efektívnosť by sa 
mala znížiť o 20 %. Preto je dôležité, aby 
sa dôraz kládol na nájdenie optimálneho 
riešenia začlenenia energie 
z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom 
vyváženia elektrickej rozvodnej siete 
dynamickými a voči životnému prostrediu 
citlivými technológiami výroby. 
Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje 
reorganizáciu energetického systému, ktorá 
spočíva v kombinácii nízkouhlíkového 
profilu, energetickej bezpečnosti a cenovej 
dostupnosti, a zároveň si vyžaduje 
posilnenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti Európy. Európa je 
v súčasnosti tomuto cieľu veľmi vzdialená. 
80 % európskeho energetického systému sa 
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viedol k úplnej závislosti na dovoze ropy a 
zemného plynu v roku 2050. Európsky 
priemysel a spotrebitelia čelia nestálosti 
cien za energie na svetovom trhu, ku ktorej 
sa pripájajú obavy o bezpečnosť dodávok a 
čoraz väčší podiel svojich príjmov 
vynakladajú na energiu.

stále spolieha na fosílne palivá a sektor 
produkuje 80 % všetkých emisií 
skleníkových plynov Únii. Každoročne sa 
na dovoz energie vynaloží 2,5 % hrubého 
domáceho produktu (HDP) Únie, čo sa 
pravdepodobne ešte zvýši. Tento trend by 
viedol k úplnej závislosti od dovozu ropy a 
zemného plynu v roku 2050. Európsky 
priemysel a spotrebitelia čelia nestálosti 
cien za energie na svetovom trhu, ku ktorej 
sa pripájajú obavy o bezpečnosť dodávok a 
čoraz väčší podiel svojich príjmov 
vynakladajú na energiu.

Or. en

Odôvodnenie

Technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov zohrávajú kľúčovú úlohu vo všetkých 
scenároch eliminácie emisií uhlíka uvedených v Pláne postupu v energetike do roku 2050, 
preto by sa výskum a vývoj mali zamerať na správnu rovnováhu pri začleňovaní nových 
technológií obnoviteľných zdrojov do elektrickej rozvodnej siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1445
Konrad Szymański

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Únia plánuje znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 % pod úrovne z 
roku 1990, a do roku 2050 plánuje 
prípadné ďalšie zníženie o 80 – 95 %. 
Okrem toho by do roku 2020 mala 
obnoviteľná energia pokryť 20 % konečnej 
energetickej spotreby a energetická 
efektívnosť by sa mala znížiť o 20 %. 
Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje 
reorganizáciu energetického systému, ktorá 
spočíva v kombinácii nízkouhlíkového 
profilu, energetickej bezpečnosti a cenovej 
dostupnosti, a zároveň si vyžaduje 
posilnenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti Európy. Európa je 



v súčasnosti tomuto cieľu veľmi vzdialená. 
80 % európskeho energetického systému sa 
stále spolieha na fosílne palivá a sektor 
produkuje 80 % všetkých emisií 
skleníkových plynov Únii. Každoročne sa 
na dovoz energie vynaloží 2,5 % hrubého 
domáceho produktu (HDP) Únie, čo sa 
pravdepodobne ešte zvýši. Tento trend by 
viedol k úplnej závislosti na dovoze ropy a 
zemného plynu v roku 2050. Európsky 
priemysel a spotrebitelia čelia nestálosti 
cien za energie na svetovom trhu, ku ktorej 
sa pripájajú obavy o bezpečnosť dodávok a 
čoraz väčší podiel svojich príjmov 
vynakladajú na energiu.

v súčasnosti tomuto cieľu veľmi vzdialená. 
80 % európskeho energetického systému sa 
stále spolieha na fosílne palivá a sektor 
produkuje 80 % všetkých emisií 
skleníkových plynov Únii. Každoročne sa 
na dovoz energie vynaloží 2,5 % hrubého 
domáceho produktu (HDP) Únie, čo sa 
pravdepodobne ešte zvýši. Tento trend by 
viedol k úplnej závislosti od dovozu ropy a 
zemného plynu v roku 2050, ak sa v EÚ 
udržateľným spôsobom nerozvinú nové 
zdroje. Európsky priemysel a spotrebitelia 
čelia nestálosti cien za energie na 
svetovom trhu, ku ktorej sa pripájajú obavy 
o bezpečnosť dodávok a čoraz väčší podiel 
svojich príjmov vynakladajú na energiu.

Or. en

Odôvodnenie

O konečnom cieli zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2050 sa ešte nerozhodlo. Ciele 
na úrovni 80 – 95 % sú vhodné, nie nutne však uskutočniteľné. V Európe sú aj nové zdroje 
zemného plynu a ropy, a v súčasnosti sa rozhoduje, či ich možno ťažiť udržateľným spôsobom. 
V programe Horizont 2020 by sa na ne nemalo zabudnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1446
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

v súčasnosti tomuto cieľu veľmi vzdialená. 
80 % európskeho energetického systému sa 
stále spolieha na fosílne palivá a sektor 
produkuje 80 % všetkých emisií 
skleníkových plynov Únii. Každoročne sa 
na dovoz energie vynaloží 2,5 % hrubého 
domáceho produktu (HDP) Únie, čo sa 
pravdepodobne ešte zvýši. Tento trend
môže prispieť k závislosti od dovozu ropy 
a zemného plynu v roku 2050. Európsky 
priemysel a spotrebitelia čelia nestálosti 
cien za energie na svetovom trhu, ku ktorej 
sa pripájajú obavy o bezpečnosť dodávok a 
čoraz väčší podiel svojich príjmov 
vynakladajú na energiu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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



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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1448
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Ako vyplýva z jeho názvu, tento program pokrýva len obdobie do roku 2020. Nemá preto 
zmysel odkazovať na možné budúce scenáre pre nasledujúce desaťročia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V pláne prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 sa 
uvádza, že cielené zníženie emisií 
skleníkových plynov sa bude musieť 
dosiahnuť prevažne na území Únie. 
Vyžiada si to zníženie emisií CO2 o viac 
ako 90 % do roku 2050 v sektore 
energetiky, o viac ako 80 % v priemysle 
a najmenej o 60 % v doprave a okolo 90 % 
v sektore bývania a služieb. Plán prechodu 
tiež ukazuje, že napríklad zemný plyn 
môže v krátkodobom alebo strednodobom 
horizonte prispieť k transformácii 
energetického sektora.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1450
Konrad Szymański

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V pláne prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, 
ako ho pripravila Európska komisia, sa 
predpokladá, že cielené zníženie emisií 
skleníkových plynov sa bude musieť 
dosiahnuť prevažne na území Únie 
vzhľadom na chýbajúcu celosvetovú
dohode na túto tému. Vyžiada si to 
zníženie emisií CO2 aj o viac ako 90 % do 
roku 2050 v sektore energetiky, o viac ako 
80 % v priemysle a o 60 % v doprave a 90 
% v sektore bývania a služieb. 

Or. en

Odôvodnenie

O konečnom cieli zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2050 sa ešte nerozhodlo. Ciele 



na úrovni 80 – 95 % sú vhodné, nie však nutne uskutočniteľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1451
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V pláne prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 sa 
uvádza, že cielené zníženie emisií 
skleníkových plynov by sa muselo 
dosiahnuť prevažne na území Únie. 
Vyžiada si to zníženie emisií CO2 do roku 
2050 v sektore energetiky, v priemysle,
v doprave, v sektore bývania, v službách 
a v iných sektoroch.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1453
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Na dosiahnutie tohto zníženia je potrebné 
investovať značné prostriedky do 
výskumu, vývoja, demonštračných činností 
a postupného zavádzania na trh účinných, 
bezpečných a spoľahlivých 
nízkouhlíkových energetických technológií 
a služieb; významná časť rozpočtu 
v rámci tejto výzvy je preto vyčlenená na 
podporu výskumu a inovácií v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
distribúcie energie, inteligentných 
rozvodných sietí, skladovania energie 
a energetickej účinnosti. Toto úsilie musí 
ísť ruka v ruke so zabezpečovaním 
netechnických riešení na strane ponuky aj 
dopytu. Všetko toto musí byť súčasťou 
integrovanej nízkouhlíkovej politiky 
vrátane zvládnutia kľúčových podporných 
technológií, najmä riešení IKT, modernej 
výroby, spracovania a materiálov. Cieľom 
je vytvoriť účinné energetické technológie 
a služby, ktoré prispejú k reagovaniu na 
energetické výzvy a ktoré možno zoširoka 
zaviesť na európskych a medzinárodných 
trhoch, a zriadiť inteligentné riadenie na 
strane dopytu prostredníctvom otvoreného 
a transparentného obchodného trhu 
s energiou a inteligentných systémov na 
riadenie energetickej účinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1454
Britta Thomsen

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Na dosiahnutie tohto zníženia je potrebné 
investovať značné prostriedky do 
výskumu, vývoja, demonštračných činností 
a postupného zavádzania na trh účinných, 
bezpečných a spoľahlivých 
nízkouhlíkových energetických technológií 
a služieb; keďže energetická účinnosť 
a technológie energie z obnoviteľných 
zdrojov sú možnosti na dosiahnutie cieľov 
v oblasti eliminácie emisií uhlíka, ktoré 
nemajú negatívne dôsledky, je na tieto 
technológie vyčlenených aspoň 75 % 
rozpočtu v rámci tejto spoločenskej výzvy. 
Toto úsilie musí ísť ruka v ruke so 
zabezpečovaním netechnických riešení na 
strane ponuky aj dopytu. Všetko toto musí 
byť súčasťou integrovanej nízkouhlíkovej 
politiky vrátane zvládnutia kľúčových 
podporných technológií, najmä riešení 
IKT, modernej výroby, spracovania 
a materiálov. Cieľom je vytvoriť účinné 
energetické technológie a služby, ktoré 
možno zoširoka zaviesť na európskych 
a medzinárodných trhoch, a zriadiť 
inteligentné riadenie na strane dopytu 
prostredníctvom otvoreného 
a transparentného obchodného trhu 
s energiou a inteligentných systémov na 
riadenie energetickej účinnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Energetický plán prechodu vypracovaný Európskou komisiou zdôrazňuje energiu 
z obnoviteľných zdrojov a energetickú účinnosť ako súčasť všetkých svojich scenárov 
zameraných na splnenie cieľov v oblasti eliminácie emisií uhlíka do roku 2050. Ak má Európa 
tieto ciele dosiahnuť, je potrebná výrazná podpora v oblasti výskumu a inovácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na dosiahnutie tohto zníženia je potrebné 
investovať značné prostriedky do 
výskumu, vývoja, demonštračných činností 
a postupného zavádzania na trh účinných, 
bezpečných a spoľahlivých 
nízkouhlíkových energetických technológií 
a služieb. Toto úsilie musí ísť ruka v ruke 

Na dosiahnutie tohto zníženia je potrebné 
investovať značné prostriedky do 
výskumu, vývoja, demonštračných činností 
a postupného zavádzania na trh účinných, 
bezpečných a spoľahlivých 
nízkouhlíkových energetických technológií 
a služieb. Toto úsilie musí ísť ruka v ruke 



so zabezpečovaním netechnických riešení 
na strane ponuky aj dopytu. Všetko toto 
musí byť súčasťou integrovanej 
nízkouhlíkovej politiky vrátane zvládnutia 
kľúčových podporných technológií, najmä 
riešení IKT, modernej výroby, spracovania 
a materiálov. Cieľom je vytvoriť účinné 
energetické technológie a služby, ktoré 
možno zoširoka zaviesť na európskych 
a medzinárodných trhoch, a zriadiť 
inteligentné riadenie na strane dopytu 
prostredníctvom otvoreného 
a transparentného obchodného trhu 
s energiou a inteligentných systémov na 
riadenie energetickej účinnosti.

so zabezpečovaním netechnických riešení 
na strane ponuky aj dopytu. Všetko toto 
musí byť súčasťou integrovanej 
nízkouhlíkovej politiky vrátane zvládnutia 
kľúčových podporných technológií, najmä 
riešení IKT, modernej výroby, spracovania 
a materiálov. Cieľom je vytvoriť účinné
energetické technológie a služby, ktoré 
pomôžu reagovať na energetické výzvy, 
najmä v dôsledku začlenenia energie 
z obnoviteľných zdrojov, a ktoré možno 
zoširoka zaviesť na európskych 
a medzinárodných trhoch, a zriadiť 
inteligentné riadenie na strane dopytu 
prostredníctvom otvoreného 
a transparentného obchodného trhu 
s energiou a inteligentných systémov na 
riadenie energetickej účinnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Program Horizont 2020 by sa mal venovať energetickým technológiám, ako je úschova 
energie, ktoré významným spôsobom prispejú k riešeniu variability energie z obnoviteľných 
zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na dosiahnutie tohto zníženia je potrebné 
investovať značné prostriedky do 
výskumu, vývoja, demonštračných činností 
a postupného zavádzania na trh účinných, 
bezpečných a spoľahlivých 
nízkouhlíkových energetických technológií 
a služieb. Toto úsilie musí ísť ruka v ruke 
so zabezpečovaním netechnických riešení 
na strane ponuky aj dopytu. Všetko toto 
musí byť súčasťou integrovanej 
nízkouhlíkovej politiky vrátane zvládnutia 
kľúčových podporných technológií, najmä 
riešení IKT, modernej výroby, spracovania 
a materiálov. Cieľom je vytvoriť účinné 

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

energetické technológie a služby, ktoré 
môžu pomôcť čeliť energetickým výzvam 
spojeným najmä so začleňovaním energie 
z obnoviteľných zdrojov a ktoré možno 
zoširoka zaviesť na európskych 
a medzinárodných trhoch, a zriadiť 
inteligentné riadenie na strane dopytu 
prostredníctvom otvoreného 
a transparentného obchodného trhu 
s energiou a inteligentných systémov na 
riadenie energetickej účinnosti.

Or. fr

Odôvodnenie

Program Horizont 2020 by sa mal venovať energetickým technológiám, ako je úschova 
energie, ktoré môžu pomôcť vyvážiť variabilitu energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Na dosiahnutie tohto zníženia je potrebné 
investovať značné prostriedky do 
výskumu, vývoja, demonštračných činností 
a postupného zavádzania na trh účinných, 
bezpečných a spoľahlivých 
nízkouhlíkových energetických technológií 
a služieb. Toto úsilie musí ísť ruka v ruke 
so zabezpečovaním netechnických riešení 
na strane ponuky aj dopytu. Všetko toto 
musí byť súčasťou integrovanej 
nízkouhlíkovej politiky vrátane zvládnutia 
kľúčových podporných technológií, najmä 
riešení IKT, modernej výroby, spracovania 
a materiálov. Cieľom je vytvoriť účinné 
energetické technológie a služby, ktoré 
prispejú k riešeniu energetických výziev, 
najmä tých spojených so začleňovaním 
energie z obnoviteľných zdrojov, a ktoré 
možno zoširoka zaviesť na európskych a 



transparentného obchodného trhu s 
energiou a inteligentných systémov na 
riadenie energetickej účinnosti.

medzinárodných trhoch, a zriadiť 
inteligentné riadenie na strane dopytu 
prostredníctvom otvoreného a 
transparentného obchodného trhu s 
energiou a inteligentných systémov na 
riadenie energetickej účinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1461
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na dosiahnutie tohto zníženia je potrebné 
investovať značné prostriedky do 
výskumu, vývoja, demonštračných činností 
a postupného zavádzania na trh účinných, 

Na dosiahnutie tohto zníženia je potrebné 
investovať značné prostriedky do 
výskumu, vývoja, demonštračných činností 
a postupného zavádzania na trh za 



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

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

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

dopytu prostredníctvom otvoreného a 
transparentného obchodného trhu s 
energiou a inteligentných systémov na 
riadenie energetickej účinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1463
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1464
Fiona Hall, Kent Johansson



Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1465
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na dosiahnutie tohto zníženia je potrebné 
investovať značné prostriedky do 
výskumu, vývoja, demonštračných činností 
a postupného zavádzania na trh účinných, 
bezpečných a spoľahlivých 
nízkouhlíkových energetických technológií 
a služieb. Toto úsilie musí ísť ruka v ruke 
so zabezpečovaním netechnických riešení 
na strane ponuky aj dopytu. Všetko toto 
musí byť súčasťou integrovanej 

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

nízkouhlíkovej politiky vrátane zvládnutia 
kľúčových podporných technológií, najmä 
riešení IKT, modernej výroby, spracovania 
a materiálov. Cieľom je vytvoriť účinné 
energetické technológie a služby, ktoré 
možno zoširoka zaviesť na európskych a 
medzinárodných trhoch, a zriadiť 
inteligentné riadenie na strane dopytu 
prostredníctvom otvoreného a 
transparentného obchodného trhu s 
energiou a inteligentných systémov na 
riadenie energetickej účinnosti.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nové technológie a riešenia musia čeliť 
konkurencii v oblasti nákladov 
a spoľahlivosti s vysoko zdokonalenými 
energetickými systémami s dobre 
zabehnutými funkciami a technológiami. 
Výskum a inovácia tieto nové, čistejšie, 
nízkouhlíkové, energeticky účinnejšie 
zdroje podstatne pomáhajú v potrebnom 
rozsahu komerčne zatraktívniť. Ani 
priemysel, ani jednotlivé členské štáty nie 
sú schopní sami znášať náklady a riziká, 
ktorých hlavné hnacie sily (prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, 
zabezpečovanie cenovo dostupnej energie) 
sú mimo trhu. 

Nové technológie a riešenia musia
konkurovať energetickým systémom 
určeným pre historické funkcie 
a technológie, ktoré môžu dosiaľ využívať 
množstvo prostriedkov na výskum 
a dotácie. Výskum a inovácia tieto nové, 
čisté, nízkouhlíkové, energeticky 
účinnejšie zdroje podstatne pomáhajú 
v potrebnom rozsahu komerčne 
zatraktívniť. Financovanie výskumu 
a vývoja technológií fosílnych palív preto 
nie je uskutočniteľné v rámci tejto 
spoločenskej výzvy. Ani priemysel, ani 
jednotlivé členské štáty nie sú schopní 
sami znášať náklady a riziká, ktorých 
hlavné hnacie sily (prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, 
zabezpečovanie cenovo dostupnej energie) 
sú mimo trhu. 

Or. en



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nové technológie a riešenia musia čeliť 
konkurencii v oblasti nákladov 
a spoľahlivosti s vysoko zdokonalenými 
energetickými systémami s dobre 
zabehnutými funkciami a technológiami. 
Výskum a inovácia tieto nové, čistejšie, 
nízkouhlíkové, energeticky účinnejšie 
zdroje podstatne pomáhajú v potrebnom 
rozsahu komerčne zatraktívniť. Ani 
priemysel, ani jednotlivé členské štáty nie 
sú schopní sami znášať náklady a riziká, 
ktorých hlavné hnacie sily (prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, 
zabezpečovanie cenovo dostupnej energie) 
sú mimo trhu. 

Nové technológie a riešenia musia 
konkurovať energetickým systémom 
určeným pre historické funkcie 
a technológie, ktoré dosiaľ absorbujú 
veľkú väčšinu prostriedkov na výskum 
a dotácií vo svete a v Európe. Výskum a 
inovácia tieto nové, čistejšie, 
nízkouhlíkové, energeticky účinnejšie
zdroje podstatne pomáhajú v potrebnom 
rozsahu komerčne zatraktívniť,
financovanie výskumu a vývoja 
technológií fosílnych palív preto nie je 
uskutočniteľné v rámci tejto spoločenskej 
výzvy. Ani priemysel, ani jednotlivé 
členské štáty nie sú schopní sami znášať 
náklady a riziká, ktorých hlavné hnacie sily 
(prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, 
zabezpečovanie cenovo dostupnej energie) 
sú mimo trhu. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1468
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nové technológie a riešenia musia čeliť 
konkurencii v oblasti nákladov a 
spoľahlivosti s vysoko zdokonalenými 
energetickými systémami s dobre 
zabehnutými funkciami a technológiami. 
Výskum a inovácia tieto nové, čistejšie, 
nízkouhlíkové, energeticky účinnejšie 
zdroje podstatne pomáhajú v potrebnom 
rozsahu komerčne zatraktívniť. Ani 

Nové technológie a riešenia musia 
konkurovať energetickým systémom 
určeným pre historické funkcie 
a technológie, ktoré dosiaľ absorbujú 
veľkú väčšinu prostriedkov na výskum 
a dotácií vo svete a v Európe. Výskum a 
inovácia podstatne pomáhajú nové, 
čistejšie, obnoviteľné a energeticky 
účinnejšie zdroje v potrebnom rozsahu 
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priemysel, ani jednotlivé členské štáty nie 
sú schopní sami znášať náklady a riziká, 
ktorých hlavné hnacie sily (prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, 
zabezpečovanie cenovo dostupnej energie) 
sú mimo trhu.

komerčne zatraktívniť. Ani priemysel, ani 
jednotlivé členské štáty nie sú schopní 
sami znášať náklady a riziká, ktorých 
hlavné hnacie sily (prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, 
zabezpečovanie cenovo dostupnej energie) 
sú mimo trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nové technológie a riešenia musia čeliť 
konkurencii v oblasti nákladov a 
spoľahlivosti s vysoko zdokonalenými 
energetickými systémami s dobre 
zabehnutými funkciami a technológiami. 
Výskum a inovácia tieto nové, čistejšie, 
nízkouhlíkové, energeticky účinnejšie 
zdroje podstatne pomáhajú v potrebnom 
rozsahu komerčne zatraktívniť. Ani 
priemysel, ani jednotlivé členské štáty nie 
sú schopní sami znášať náklady a riziká, 
ktorých hlavné hnacie sily (prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, 
zabezpečovanie cenovo dostupnej energie) 
sú mimo trhu.

Nové technológie a riešenia musia čeliť 
konkurencii v oblasti nákladov a 
spoľahlivosti s vysoko zdokonalenými 
energetickými systémami s dobre 
zabehnutými funkciami a technológiami. 
Výskum a inovácia tieto nové, čistejšie, 
nízkoemisné, energeticky účinnejšie zdroje 
podstatne pomáhajú v potrebnom rozsahu 
komerčne zatraktívniť. Ani priemysel, ani 
jednotlivé členské štáty nie sú schopní 
sami znášať náklady a riziká, ktorých 
hlavné hnacie sily (prechod na 
nízkoemisné hospodárstvo, 
zabezpečovanie cenovo dostupnej energie) 
sú mimo trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1470
Nuno Teixeira

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 2



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zrýchlenie tohto rozvoja si bude 
vyžadovať strategický prístup na úrovni 
Únie, ktorý bude zastrešovať dodávky 
energie, dopyt a použitie v budovách, 
službách, doprave a priemyselných 
hodnotových reťazcoch. Jeho súčasťou 
bude aj zosúladenie zdrojov v rámci Únie 
vrátane fondov politiky súdržnosti, najmä 
prostredníctvom vnútroštátnych a 
regionálnych inteligentných 
špecializovaných stratégií, systémov 
obchodovania s emisiami (ETS), verejného 
obstarávania a ďalších finančných 
mechanizmov. Bude si to vyžadovať aj 
politiky v oblasti regulácie a zavádzania 
obnoviteľných zdrojov energie a 
energetickej účinnosti, technickej podpory 
a budovania kapacít na odstránenie 
netechnických prekážok šitých na mieru.

Zrýchlenie tohto rozvoja si bude 
vyžadovať strategický prístup na úrovni 
Únie, ktorý bude zastrešovať dodávky 
energie, dopyt a použitie v budovách, 
službách, doprave a priemyselných 
hodnotových reťazcoch. Jeho súčasťou 
bude aj zladenie zdrojov v rámci Únie 
vrátane fondov politiky súdržnosti, najmä 
prostredníctvom vnútroštátnych a 
regionálnych inteligentných 
špecializovaných stratégií, systémov 
obchodovania s emisiami (ETS), verejného 
obstarávania a ďalších finančných 
mechanizmov. Bude si to vyžadovať aj 
politiky v oblasti regulácie a zavádzania 
energie z obnoviteľných zdrojov a 
energetickej účinnosti, technickej podpory 
a budovania kapacít na odstránenie
netechnických prekážok šitých na mieru.
Pokiaľ ide o veľmi vzdialené regióny, 
mala by sa zvážiť možnosť stimulov, ktoré 
by im umožnili rozvíjať energiu 
z obnoviteľných zdrojov a tým zvýšiť svoj 
potenciál v oblasti alternatívnych zdrojov 
energie pri súčasnom znížení závislosti od 
fosílnej energie.

Or. pt

Odôvodnenie

Ako sa navrhuje v nedávnom oznámení Komisie o najvzdialenejších regiónoch (COM(2012)
287), v rámci štrukturálnych fondov sa preskúmajú možnosti financovania energie 
z obnoviteľných zdrojov a lepšej energetickej účinnosti vo forme zameranej na osobitné rysy 
a potreby týchto regiónov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1471
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zrýchlenie tohto rozvoja si bude 
vyžadovať strategický prístup na úrovni

Zrýchlenie tohto rozvoja si bude 
vyžadovať strategický prístup na úrovni 
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Únie, ktorý bude zastrešovať dodávky 
energie, dopyt a použitie v budovách, 
službách, doprave a priemyselných 
hodnotových reťazcoch. Jeho súčasťou 
bude aj zosúladenie zdrojov v rámci Únie 
vrátane fondov politiky súdržnosti, najmä 
prostredníctvom vnútroštátnych a 
regionálnych inteligentných 
špecializovaných stratégií, systémov 
obchodovania s emisiami (ETS), verejného 
obstarávania a ďalších finančných 
mechanizmov. Bude si to vyžadovať aj 
politiky v oblasti regulácie a zavádzania 
obnoviteľných zdrojov energie a
energetickej účinnosti, technickej podpory 
a budovania kapacít na odstránenie 
netechnických prekážok šitých na mieru.

Únie, ktorý bude zastrešovať dodávky 
energie, dopyt a použitie v budovách, 
službách, doprave a priemyselných 
hodnotových reťazcoch. Jeho súčasťou 
bude aj zladenie zdrojov v rámci Únie 
vrátane fondov politiky súdržnosti, najmä 
prostredníctvom vnútroštátnych a 
regionálnych inteligentných 
špecializovaných stratégií, systémov 
obchodovania s emisiami (ETS), verejného 
obstarávania a ďalších finančných 
mechanizmov. Bude si to vyžadovať aj 
politiky v oblasti regulácie a zavádzania 
energie z obnoviteľných zdrojov,
energetickej účinnosti a bezpečnosti, 
technickej podpory a budovania kapacít na 
odstránenie netechnických prekážok šitých 
na mieru.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Takýto strategický prístup ponúka 
strategický plán energetických technológií 
(plán SET). Ten obsahuje dlhodobý 
program na riešenie kľúčových úzkych 
profilov v oblasti inovácie, ktorým čelia 
technológie hraničného výskumu, výskum 
a vývoj/overovanie vo fáze koncepcie 
a program demonštračnej fázy, v ktorej 
spoločnosti hľadajú kapitál na financovanie 
veľkých projektov, ktoré sú prvé svojho 
druhu a snažia sa začať proces zavádzania 
na trh. Zdroje potrebné na kompletné 
vykonanie plánu SET sa odhadujú na 8 
mld.

Takýto strategický prístup ponúka 
strategický plán energetických technológií 
(plán SET). Ten obsahuje dlhodobý 
program na riešenie kľúčových úzkych 
profilov v oblasti inovácie, ktorým čelia 
technológie hraničného výskumu, výskum 
a vývoj/overovanie vo fáze koncepcie 
a program demonštračnej fázy, v ktorej 
spoločnosti hľadajú kapitál na financovanie 
veľkých projektov, ktoré sú prvé svojho 
druhu a snažia sa začať proces zavádzania 
na trh. Zdroje potrebné na kompletné 
vykonanie plánu SET sa odhadujú na 8 
mld. Okrem množstva technológií 
zastúpených v pláne SET sa nezanedbajú 
ani nové technológie s rušivým 



potenciálom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1473
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Z hľadiska optimalizácie zdrojov prináša 
prijímanie osobitných rozpočtových 
položiek pre každú technológiu uvedenú 
v pláne SET európsku pridanú hodnotu.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdroje potrebné na úplné splnenie plánu 
SET EUR boli odhadnuté na 8 mld. EUR 
ročne po dobu 10 rokov. Táto suma vysoko 
presahuje kapacity jednotlivých členských 
štátov alebo zainteresovaných strán 
z oblasti výskumu alebo priemyslu. Sú 
potrebné investície v oblasti výskumu 
a inovácie na úrovni Únie v spojení s 
mobilizáciou úsilia v celej Európe vo 
forme spoločného vykonávania a 
rozdelenia rizika a kapacít. Financovaním 
energetického výskumu a inovácie na 
úrovni Únie sa teda doplnia činnosti 
členských štátov tak, že sa zameria na 
činnosti s jednoznačnou pridanou hodnotou 
pre EÚ, najmä na tie, ktoré majú veľký 
potenciál na zvýšenie efektu 
vnútroštátnych zdrojov. Akciami na úrovni 
Únie sa takisto podporia vysoko rizikové, 

Zdroje potrebné na úplné splnenie plánu 
SET EUR boli odhadnuté na 8 mld. EUR 
ročne počas 10 rokov. Táto suma vysoko 
presahuje kapacity jednotlivých členských 
štátov alebo zainteresovaných strán
z oblasti výskumu alebo priemyslu. Sú 
potrebné investície v oblasti výskumu 
a inovácie na úrovni Únie v spojení s 
mobilizáciou úsilia v celej Európe vo 
forme spoločného vykonávania a 
rozdelenia rizika a kapacít. Financovaním 
energetického výskumu a inovácie na 
úrovni Únie sa teda doplnia činnosti 
členských štátov tak, že sa zameria na 
činnosti s jednoznačnou pridanou hodnotou 
pre EÚ, najmä na tie, ktoré majú veľký 
potenciál na zvýšenie efektu 
vnútroštátnych zdrojov. Akciami na úrovni 
Únie sa takisto podporia vysokorizikové, 



PE492.789v01-00 128/172 AM\907849SK.doc

SK

vysoko nákladné, dlhodobé programy, 
ktoré sú mimo dosahu jednotlivých 
členských štátov, zhromaždí sa úsilie na 
zníženie investičného rizika v rámci 
veľkorozmerných činností, ako je napr. 
priemyselná demonštrácia, a vytvoria sa 
celoeurópske, interoperabilné energetické 
riešenia.

vysokonákladné, dlhodobé programy, ktoré 
sú mimo dosahu jednotlivých členských 
štátov, zhromaždí sa úsilie na zníženie 
investičného rizika v rámci 
veľkorozmerných činností, ako je napr. 
priemyselná demonštrácia, a vytvoria sa 
celoeurópske, interoperabilné energetické 
riešenia. Financovanie z prostriedkov 
Európskej únie sa využíva len na 
financovanie udržateľných technológií, 
v súlade s dlhodobými cieľmi Európskej 
únie v oblasti klímy a energetiky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1475
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdroje potrebné na úplné splnenie plánu 
SET EUR boli odhadnuté na 8 mld. EUR 
ročne po dobu 10 rokov. Táto suma vysoko 
presahuje kapacity jednotlivých členských 
štátov alebo zainteresovaných strán 
z oblasti výskumu alebo priemyslu. Sú 
potrebné investície v oblasti výskumu 
a inovácie na úrovni Únie v spojení s 
mobilizáciou úsilia v celej Európe vo 
forme spoločného vykonávania a 
rozdelenia rizika a kapacít. Financovaním 
energetického výskumu a inovácie na 
úrovni Únie sa teda doplnia činnosti 
členských štátov tak, že sa zameria na 
činnosti s jednoznačnou pridanou hodnotou 
pre EÚ, najmä na tie, ktoré majú veľký 
potenciál na zvýšenie efektu 
vnútroštátnych zdrojov. Akciami na úrovni 
Únie sa takisto podporia vysoko rizikové, 
vysoko nákladné, dlhodobé programy, 
ktoré sú mimo dosahu jednotlivých 
členských štátov, zhromaždí sa úsilie na 

Zdroje potrebné na úplné splnenie plánu 
SET EUR boli odhadnuté na 8 mld. EUR 
ročne počas 10 rokov. Táto suma vysoko 
presahuje kapacity jednotlivých členských 
štátov alebo zainteresovaných strán 
z oblasti výskumu alebo priemyslu. Sú 
potrebné investície v oblasti výskumu 
a inovácie na úrovni Únie v spojení s 
mobilizáciou úsilia v celej Európe vo 
forme spoločného vykonávania a 
rozdelenia rizika a kapacít. Financovaním 
energetického výskumu a inovácie na 
úrovni Únie sa teda doplnia činnosti 
členských štátov tak, že sa zameria na 
činnosti s jednoznačnou pridanou hodnotou 
pre EÚ, najmä na tie, ktoré majú veľký 
potenciál na zvýšenie efektu 
vnútroštátnych zdrojov, tvorbu pracovných 
miest a zavádzanie bezpečných a čistých 
zdrojov energie. Akciami na úrovni Únie 
sa takisto podporia programy na podporu 
plnenia cieľov stratégie Európa 2020, 



zníženie investičného rizika v rámci 
veľkorozmerných činností, ako je napr. 
priemyselná demonštrácia, a vytvoria sa 
celoeurópske, interoperabilné energetické 
riešenia.

ktoré sú mimo dosahu jednotlivých 
členských štátov, zhromaždí sa úsilie na 
zníženie investičného rizika v rámci 
činností, ako je napr. priemyselná 
demonštrácia, a vytvoria sa celoeurópske, 
interoperabilné energetické riešenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1476
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdroje potrebné na úplné splnenie plánu 
SET EUR boli odhadnuté na 8 mld. EUR 
ročne po dobu 10 rokov. Táto suma vysoko 
presahuje kapacity jednotlivých členských 
štátov alebo zainteresovaných strán 
z oblasti výskumu alebo priemyslu. Sú 
potrebné investície v oblasti výskumu 
a inovácie na úrovni Únie v spojení s 
mobilizáciou úsilia v celej Európe vo 
forme spoločného vykonávania a 
rozdelenia rizika a kapacít. Financovaním 
energetického výskumu a inovácie na 
úrovni Únie sa teda doplnia činnosti 
členských štátov tak, že sa zameria na 
činnosti s jednoznačnou pridanou hodnotou 
pre EÚ, najmä na tie, ktoré majú veľký 
potenciál na zvýšenie efektu 
vnútroštátnych zdrojov. Akciami na úrovni 
Únie sa takisto podporia vysoko rizikové, 
vysoko nákladné, dlhodobé programy, 
ktoré sú mimo dosahu jednotlivých 
členských štátov, zhromaždí sa úsilie na 
zníženie investičného rizika v rámci 
veľkorozmerných činností, ako je napr. 
priemyselná demonštrácia, a vytvoria sa 
celoeurópske, interoperabilné energetické 
riešenia.

Zdroje potrebné na úplné splnenie plánu 
SET EUR boli odhadnuté na 8 mld. EUR 
ročne počas 10 rokov. Táto suma vysoko 
presahuje kapacity jednotlivých členských 
štátov alebo zainteresovaných strán 
z oblasti výskumu alebo priemyslu. Sú 
potrebné investície v oblasti výskumu 
a inovácie na úrovni Únie v spojení s 
mobilizáciou úsilia v celej Európe vo 
forme spoločného vykonávania a 
rozdelenia rizika a kapacít. Financovaním 
energetického výskumu a inovácie na 
úrovni Únie sa teda doplnia a rozšíria
činnosti členských štátov tak, že sa zameria 
na činnosti s jednoznačnou pridanou 
hodnotou pre EÚ, najmä na tie, ktoré majú 
veľký potenciál na zvýšenie efektu 
vnútroštátnych zdrojov a vytvorenie úspor 
a efektivity z rozsahu. Akciami na úrovni 
Únie sa takisto podporia vysokorizikové, 
vysokonákladné, dlhodobé programy, ktoré 
sú mimo dosahu jednotlivých členských 
štátov, zhromaždí sa úsilie na zníženie 
investičného rizika v rámci 
veľkorozmerných činností, ako je napr. 
priemyselná demonštrácia, a vytvoria sa 
celoeurópske, interoperabilné energetické 
riešenia.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1477
Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdroje potrebné na úplné splnenie plánu 
SET EUR boli odhadnuté na 8 mld. EUR 
ročne po dobu 10 rokov. Táto suma vysoko 
presahuje kapacity jednotlivých členských 
štátov alebo zainteresovaných strán 
z oblasti výskumu alebo priemyslu. Sú 
potrebné investície v oblasti výskumu 
a inovácie na úrovni Únie v spojení s 
mobilizáciou úsilia v celej Európe vo 
forme spoločného vykonávania a 
rozdelenia rizika a kapacít. Financovaním
energetického výskumu a inovácie na 
úrovni Únie sa teda doplnia činnosti 
členských štátov tak, že sa zameria na 
činnosti s jednoznačnou pridanou 
hodnotou pre EÚ, najmä na tie, ktoré majú 
veľký potenciál na zvýšenie efektu 
vnútroštátnych zdrojov. Akciami na úrovni 
Únie sa takisto podporia vysoko rizikové, 
vysoko nákladné, dlhodobé programy, 
ktoré sú mimo dosahu jednotlivých 
členských štátov, zhromaždí sa úsilie na 
zníženie investičného rizika v rámci 
veľkorozmerných činností, ako je napr. 
priemyselná demonštrácia, a vytvoria sa 
celoeurópske, interoperabilné energetické 
riešenia.

Zdroje potrebné na úplné splnenie plánu 
SET EUR boli odhadnuté na 8 mld. EUR 
ročne počas 10 rokov. Táto suma vysoko 
presahuje kapacity jednotlivých členských 
štátov alebo zainteresovaných strán 
z oblasti výskumu alebo priemyslu. Sú 
potrebné investície v oblasti výskumu 
a inovácie na úrovni Únie v spojení s 
mobilizáciou úsilia v celej Európe vo 
forme spoločného vykonávania a 
rozdelenia rizika a kapacít. Financovanie
energetického výskumu a inovácie na 
úrovni Únie sa teda zameriava na činnosti
v malom až veľkom rozsahu
s jednoznačnou pridanou hodnotou pre EÚ, 
najmä na tie, ktoré majú veľký potenciál na 
zvýšenie efektu vnútroštátnych zdrojov. 
Akciami na úrovni Únie sa takisto 
podporia vysokorizikové, vysokonákladné, 
dlhodobé programy, ktoré sú mimo dosahu 
jednotlivých členských štátov, zhromaždí 
sa úsilie na zníženie investičného rizika 
v rámci veľkorozmerných činností, ako je 
napr. priemyselná demonštrácia, a vytvoria 
sa celoeurópske, interoperabilné 
energetické riešenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1478
Britta Thomsen

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 5



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávaním plánu SET ako výskumného 
a inovačného piliera európskej energetickej 
politiky sa posilní bezpečnosť dodávok 
Únie a prechod k nízkouhlíkovému 
hospodárstvu, uľahčí sa prepojenie 
výskumných a inovačných programov s 
transeurópskymi a regionálnymi 
investíciami do energetických infraštruktúr 
a zvýši sa ochota investorov uvoľniť 
kapitál na dlhotrvajúce projekty 
s výraznými technickými a trhovými 
rizikami. Vytvorí príležitosti na inovácie 
pre malé a veľké spoločnosti a pomôže im 
dosiahnuť alebo udržať si 
konkurencieschopnosť na svetovej úrovni, 
v rámci ktorej sú príležitosti v oblasti 
energetických technológií veľké a rastúce.

Vykonávaním plánu SET ako výskumného 
a inovačného piliera európskej energetickej 
politiky sa posilní bezpečnosť dodávok 
Únie a prechod k nízkouhlíkovému 
hospodárstvu, uľahčí sa prepojenie 
výskumných a inovačných programov s 
transeurópskymi a regionálnymi 
investíciami do energetických infraštruktúr 
a zvýši sa ochota investorov uvoľniť 
kapitál na dlhotrvajúce projekty 
s výraznými technickými a trhovými 
rizikami. Vytvorí príležitosti na inovácie 
pre malé a veľké spoločnosti a pomôže im 
dosiahnuť alebo udržať si 
konkurencieschopnosť na svetovej úrovni, 
v rámci ktorej sú príležitosti v oblasti 
energetických technológií veľké a rastúce.
Je vhodné rozčleniť odvetvové iniciatívy 
plánu SET do oddelených rozpočtových 
položiek. Konkrétne: technológie v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov
zabezpečia do roku 2050 podľa 
energetického plánu 2050 vypracovaného 
Komisiou 55 – 75 % spotreby energie 
v EÚ, pričom veterná energia zabezpečí 
viac elektriny než akákoľvek iná 
technológia; preto je potrebné, aby 
veterná priemyselná iniciatíva dostala 
v rámci plánu SET samostatnú 
rozpočtovú položku.

Or. en

Odôvodnenie

Samostatná rozpočtová položka pre veternú priemyselnú iniciatívu v rámci plánu SET zavedie 
istotu pre to, aby investori zo súkromného sektora mohli pripraviť svoje investičné plány 
a spojiť svoje príspevky s verejnými financiami EÚ na výskum a vývoj. Okrem toho, ak budú 
oddelené rozpočtové položky, pomôže to vyhnúť sa vzájomnej konkurencii priorít a podnieti to 
priemysel k tomu, aby sa aktívne zapojil a spolufinancoval, s vyššou transparentnosťou 
a rýchlejším postupom vedúcim ku konkrétnym výsledkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1479
Fiona Hall, Kent Johansson
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávaním plánu SET ako výskumného 
a inovačného piliera európskej energetickej 
politiky sa posilní bezpečnosť dodávok 
Únie a prechod k nízkouhlíkovému 
hospodárstvu, uľahčí sa prepojenie 
výskumných a inovačných programov s 
transeurópskymi a regionálnymi 
investíciami do energetických infraštruktúr 
a zvýši sa ochota investorov uvoľniť 
kapitál na dlhotrvajúce projekty 
s výraznými technickými a trhovými 
rizikami. Vytvorí príležitosti na inovácie 
pre malé a veľké spoločnosti a pomôže im 
dosiahnuť alebo udržať si 
konkurencieschopnosť na svetovej úrovni, 
v rámci ktorej sú príležitosti v oblasti 
energetických technológií veľké a rastúce.

Vykonávaním plánu SET ako výskumného 
a inovačného piliera európskej energetickej 
politiky sa posilní bezpečnosť dodávok 
Únie a prechod k nízkouhlíkovému 
hospodárstvu, uľahčí sa prepojenie 
výskumných a inovačných programov s 
transeurópskymi a regionálnymi 
investíciami do energetických infraštruktúr 
a zvýši sa ochota investorov uvoľniť 
kapitál na dlhotrvajúce projekty 
s výraznými technickými a trhovými 
rizikami. Vytvorí príležitosti na inovácie 
pre malé a veľké spoločnosti a pomôže im 
dosiahnuť alebo udržať si 
konkurencieschopnosť na svetovej úrovni, 
v rámci ktorej sú príležitosti v oblasti 
energetických technológií veľké a rastúce.
Aby sa súkromnému sektoru poskytla 
dostatočná politická a finančná istota, 
budú technológie v rámci plánu SET 
financované prostredníctvom 
samostatných rozpočtových položiek.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávaním plánu SET ako výskumného 
a inovačného piliera európskej energetickej 
politiky sa posilní bezpečnosť dodávok 
Únie a prechod k nízkouhlíkovému
hospodárstvu, uľahčí sa prepojenie 
výskumných a inovačných programov s 
transeurópskymi a regionálnymi 

Vykonávaním plánu SET ako výskumného 
a inovačného piliera európskej energetickej 
politiky sa posilní bezpečnosť dodávok 
Únie a prechod k nízkoemisnému
hospodárstvu, uľahčí sa prepojenie 
výskumných a inovačných programov s 
transeurópskymi a regionálnymi 



investíciami do energetických infraštruktúr 
a zvýši sa ochota investorov uvoľniť 
kapitál na dlhotrvajúce projekty 
s výraznými technickými a trhovými 
rizikami. Vytvorí príležitosti na inovácie 
pre malé a veľké spoločnosti a pomôže im 
dosiahnuť alebo udržať si 
konkurencieschopnosť na svetovej úrovni, 
v rámci ktorej sú príležitosti v oblasti 
energetických technológií veľké a rastúce.

investíciami do energetických infraštruktúr 
a zvýši sa ochota investorov uvoľniť 
kapitál na dlhotrvajúce projekty 
s výraznými technickými a trhovými 
rizikami. Vytvorí príležitosti na inovácie 
pre malé a veľké spoločnosti a pomôže im 
dosiahnuť alebo udržať si 
konkurencieschopnosť na svetovej úrovni, 
v rámci ktorej sú príležitosti v oblasti 
energetických technológií veľké a rastúce.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Označenie „nízkouhlíkové“ je 
subjektívne, a ako bude Európa 
postupovať smerom k odstráneniu emisií 
uhlíka zo svojho hospodárstva, bude 
odkazovať na čoraz nižšie prahové 
hodnoty emisií. Čoskoro bude potrebné 
kvantitatívne vymedzenie zlučiteľné 
s ambíciou znížiť emisie do roku 2050 na 
80 – 95 % úrovne roku 1990. Aj teraz by 
však akýkoľvek navrhovaný proces, ako
napríklad zachytávanie a skladovanie 
uhlíka, ktorý využíva fosílny uhlík a vedie 
k významnému podielu čistých emisií 
tohto uhlíka do atmosféry za celý životný 
cyklus, by sa mal považovať za 
vysokouhlíkový, a teda v rozpore s cieľmi 
klimatickej politiky EÚ, plánu SET 
a programu Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti v rámci tejto výzvy preto budú 
tvoriť technický základ európskej politiky 
v oblasti energie a klímy. Prispeje sa nimi 
takisto k dosahovaniu cieľov iniciatívy 
Inovácia v Únii v oblasti energetiky 
a cieľov politiky vymedzených 
v iniciatívach Európa efektívne 
využívajúca zdroje, Priemyselná politika 
vo veku globalizácie a Digitálna agenda 
pre Európu.

Činnosti v rámci tejto výzvy, spolu 
s relevantnými a navzájom prepojenými 
činnosťami v rámci iných výziev, preto 
budú tvoriť technický základ európskej 
politiky v oblasti energie a klímy. Prispeje 
sa nimi takisto k dosahovaniu cieľov 
iniciatívy Inovácia v Únii v oblasti 
energetiky a cieľov politiky vymedzených 
v iniciatívach Európa efektívne 
využívajúca zdroje, Priemyselná politika 
vo veku globalizácie a Digitálna agenda 
pre Európu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskumné a inovačné činnosti v oblasti 
jadrového štiepenia a energie jadrovej 
syntézy sa vykonávajú v časti EURATOM 
programu Horizont 2020.

Výskumné a inovačné činnosti v oblasti 
jadrového štiepenia a energie jadrovej fúzie
sa vykonávajú v časti EURATOM 
programu Horizont 2020, musia však byť 
koordinované s činnosťami v oblasti 
energetických výziev, aby sa podporovali 
synergie medzi oboma programami 
a zaviedol sa komplexný a jednotný plán 
pre európsky výskum a vývoj v oblasti 
energetiky.

Or. fr

Odôvodnenie

Musí existovať väčšia súdržnosť s programom EURATOM, aby európska energetická 
výskumná politika vychádzala z komplexnej vízie cieľovej energetickej zmesi a aby mohla 
využívať možnosti kombinovanej výroby rozličných foriem energie (napr. výroba elektrickej 



energie na základe jadrovej energie a výroba vodíka).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskumné a inovačné činnosti v oblasti 
jadrového štiepenia a energie jadrovej 
syntézy sa vykonávajú v časti EURATOM 
programu Horizont 2020.

Výskumné a inovačné činnosti v oblasti 
jadrového štiepenia a energie jadrovej fúzie
sa vykonávajú v časti EURATOM 
programu Horizont 2020, je však potrebná 
koordinácia so spoločenskou výzvou č. 3, 
aby sa vytvorili synergie medzi oboma 
programami a presadzovala sa vyššia 
úroveň účinnosti a efektivity pri využívaní 
zdrojov. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskumné a inovačné činnosti v oblasti 
jadrového štiepenia a energie jadrovej 
syntézy sa vykonávajú v časti EURATOM 
programu Horizont 2020.

Výskumné a inovačné činnosti v oblasti 
jadrového štiepenia a energie jadrovej fúzie
sa vykonávajú v časti EURATOM 
programu Horizont 2020. Počíta sa 
s možnými synergiami medzi výzvou 
„bezpečná, čistá a účinná energia“ 
a časťou EURATOM programu Horizont 
2020.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa posilniť súlad s programom EURATOM, aby európska výskumná politika v odvetví 
energetiky vychádzala z celkového pohľadu na energetickú zmes a mohla využívať možnosti 
kombinovanej výroby rôznych foriem energie (napr. kombinácia výroby energie z jadra
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a z výroby vodíka).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1486
Fiona Hall

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskumné a inovačné činnosti v oblasti 
jadrového štiepenia a energie jadrovej 
syntézy sa vykonávajú v časti EURATOM 
programu Horizont 2020. 

Výskumné a inovačné činnosti v oblasti 
jadrovej fúzie a v oblasti bezpečnostných 
a zabezpečovacích aspektov energie 
jadrového štiepenia sa vykonávajú v časti 
EURATOM programu Horizont 2020. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1487
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskumné a inovačné činnosti v oblasti 
jadrového štiepenia a energie jadrovej 
syntézy sa vykonávajú v časti EURATOM 
programu Horizont 2020. 

Výskumné a inovačné činnosti v oblasti 
jadrového štiepenia a energie jadrovej fúzie
sa vykonávajú mimo viacročného 
finančného rámca EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1488
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno a – úvodná časť



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Zníženie energetickej spotreby 
a uhlíkovej stopy prostredníctvom 
inteligentného a udržateľného využívania

a) Zníženie energetickej spotreby 
a uhlíkovej stopy prostredníctvom 
inteligentného, udržateľného a bezpečného 
využívania

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sa zameriavajú na výskum a 
testovanie v plnom rozsahu, pokiaľ ide o 
nové koncepcie, netechnické riešenia, 
účinnejšie, spoločensky prijateľné 
a cenovo dostupnejšie technické zložky a 
systémy so zabudovanou inteligenciou, s 
cieľom umožniť energetické riadenie v 
reálnom čase a vytvoriť budovy s takmer 
nulovými emisiami, obnoviteľné 
vyhrievanie a chladenie, vysoko účinné 
odvetvia a masové preberanie efektívne
účinných riešení zo strany spoločností, 
jednotlivcov, komunít a miest.

Činnosti sa zameriavajú na výskum a 
testovanie v plnom rozsahu, pokiaľ ide o 
nové koncepcie, netechnické riešenia, 
účinnejšie, spoločensky prijateľné 
a cenovo dostupnejšie technické zložky 
a kontrolné systémy so zabudovanou 
inteligenciou, s cieľom umožniť 
optimalizáciu energetického riadenia v 
reálnom čase pre budovy s takmer 
nulovými emisiami, obnoviteľné 
vyhrievanie a chladenie, rovnováhu medzi 
efektivitou a nízkou kvalitou, vysoko 
účinné odvetvia a masové preberanie 
energeticky účinných riešení zo strany 
spoločností, jednotlivcov, spoločenstiev
a miest, ktoré okrem iných riešení zavedú 
kogeneračné technológie, technológie 
v oblasti mikrorozvodnej siete 
a udržateľné vozidlá.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno a – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sa zameriavajú na výskum a 
testovanie v plnom rozsahu, pokiaľ ide o 
nové koncepcie, netechnické riešenia, 
účinnejšie, spoločensky prijateľné a 
cenovo dostupnejšie technické zložky a 
systémy so zabudovanou inteligenciou, s 
cieľom umožniť energetické riadenie v 
reálnom čase a vytvoriť budovy s takmer 
nulovými emisiami, obnoviteľné 
vyhrievanie a chladenie, vysoko účinné 
odvetvia a masové preberanie efektívne
účinných riešení zo strany spoločností, 
jednotlivcov, komunít a miest.

Činnosti sa zameriavajú na výskum a 
testovanie v plnom rozsahu, pokiaľ ide o 
nové koncepcie, netechnické riešenia, 
účinnejšie, spoločensky prijateľné a 
cenovo dostupnejšie technické zložky a 
systémy so zabudovanou inteligenciou, s 
cieľom umožniť energetické riadenie v 
reálnom čase pre mestá a územia, budovy 
s takmer nulovými emisiami, renovované 
budovy, obnoviteľné vyhrievanie 
a chladenie (vrátane energie vyrobenej 
prostredníctvom zužitkovania odpadu), 
vysoko účinné odvetvia a masové 
preberanie energeticky účinných riešení zo 
strany spoločností, jednotlivcov, 
spoločenstiev a miest.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento odsek zrejme odkazuje len na nové budovy. Je však nutné odkázať aj na výskum, ktorý 
sa má uskutočniť v záujme zlepšenia energetickej účinnosti starých budov. Je dôležité, aby 
bolo možné z hľadiska dizajnu aj renovácie posudzovať bloky budov alebo štvrte a nie len 
jednotlivé budovy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sa zameriavajú na výskum a 
testovanie v plnom rozsahu, pokiaľ ide o 
nové koncepcie, netechnické riešenia, 
účinnejšie, spoločensky prijateľné a 
cenovo dostupnejšie technické zložky a 
systémy so zabudovanou inteligenciou, s 
cieľom umožniť energetické riadenie v 
reálnom čase a vytvoriť budovy s takmer 
nulovými emisiami, obnoviteľné 

Činnosti sa zameriavajú na výskum a 
testovanie v plnom rozsahu, pokiaľ ide o 
nové koncepcie, netechnické riešenia, 
účinnejšie, spoločensky prijateľné a 
cenovo dostupnejšie technické zložky a 
systémy so zabudovanou inteligenciou, s 
cieľom umožniť energetické riadenie v 
reálnom čase pre mestá a územia, budovy 
s takmer nulovými emisiami, renovované 



vyhrievanie a chladenie, vysoko účinné 
odvetvia a masové preberanie efektívne
účinných riešení zo strany spoločností, 
jednotlivcov, komunít a miest.

budovy, obnoviteľné vyhrievanie 
a chladenie vrátane získavania energie z 
odpadu, vysoko účinné odvetvia a masové 
preberanie energeticky účinných riešení 
a služieb zo strany spoločností, 
jednotlivcov, spoločenstiev a miest.

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek by nemal odkazovať len na nové budovy, ale mal by odkazovať aj na výskum, 
ktorý sa má uskutočniť v záujme zlepšenia energetickej účinnosti starých budov vrátane 
vykurovania. Z hľadiska dizajnu aj renovácie by sa mal zaujať prístup zameraný na oblasti či 
štvrte a nie len na jednotlivé budovy. Energetické služby zásadným spôsobom prispievajú 
k energetickej účinnosti a energetickým úsporám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sa zameriavajú na výskum a 
testovanie v plnom rozsahu, pokiaľ ide o 
nové koncepcie, netechnické riešenia, 
účinnejšie, spoločensky prijateľné a 
cenovo dostupnejšie technické zložky a 
systémy so zabudovanou inteligenciou, s 
cieľom umožniť energetické riadenie v 
reálnom čase a vytvoriť budovy s takmer 
nulovými emisiami, obnoviteľné 
vyhrievanie a chladenie, vysoko účinné 
odvetvia a masové preberanie efektívne
účinných riešení zo strany spoločností, 
jednotlivcov, komunít a miest.

Činnosti sa zameriavajú na výskum a 
testovanie v plnom rozsahu, pokiaľ ide o 
nové koncepcie, netechnické riešenia, 
účinnejšie, spoločensky prijateľné a 
cenovo dostupnejšie technické zložky a 
systémy so zabudovanou inteligenciou, s 
cieľom umožniť energetické riadenie v 
reálnom čase pre budovy s takmer 
nulovými emisiami a s kladnou 
energetickou bilanciou, obnoviteľné 
vyhrievanie a chladenie, vysoko účinné 
odvetvia a masové preberanie energeticky
účinných a energeticky úsporných riešení 
zo strany spoločností, jednotlivcov, 
spoločenstiev a miest.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1493
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sa zameriavajú na výskum a 
testovanie v plnom rozsahu, pokiaľ ide o 
nové koncepcie, netechnické riešenia, 
účinnejšie, spoločensky prijateľné a 
cenovo dostupnejšie technické zložky a 
systémy so zabudovanou inteligenciou, s 
cieľom umožniť energetické riadenie v 
reálnom čase a vytvoriť budovy s takmer 
nulovými emisiami, obnoviteľné 
vyhrievanie a chladenie, vysoko účinné 
odvetvia a masové preberanie efektívne
účinných riešení zo strany spoločností, 
jednotlivcov, komunít a miest.

Činnosti sa zameriavajú na výskum a 
testovanie v plnom rozsahu, pokiaľ ide o 
nové koncepcie, netechnické riešenia, 
účinnejšie, spoločensky prijateľné a 
cenovo dostupnejšie technické zložky a 
systémy so zabudovanou inteligenciou, s 
cieľom umožniť energetické riadenie v 
reálnom čase pre budovy s takmer nulovou 
energetickou bilanciou, obnoviteľné 
vyhrievanie a chladenie, vysoko účinné 
odvetvia a masové preberanie energeticky
účinných riešení zo strany spoločností, 
jednotlivcov, spoločenstiev a miest.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Nízkonákladové, nízkouhlíkové 
dodávky elektrickej energie

b) Udržateľné nízkouhlíkové dodávky 
elektrickej energie

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Nízkonákladové, nízkouhlíkové b) Nízkonákladové, nízkoemisné dodávky 



dodávky elektrickej energie elektrickej energie

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1496
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1497
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o zdroje obnoviteľnej energie, ktoré sú 
cenovo dostupné, bezpečné pre životné 
prostredie a majú vyššiu účinnosť
z hľadiska konverzie a väčšiu dostupnosť
pre rôzne trhové a prevádzkové prostredia. 

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1498
Konrad Szymański

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa inštaluje čoraz viac veterných turbín a solárnych fotovoltických modulov, musia byť 
konvenčné elektrárne pripravené na pružné, spoľahlivé a účinné zapojenie v záujme 
zachovania dodávok elektriny v prípade, že nefúka vietor alebo nesvieti slnko. Okrem toho 
široké spektrum tzv. služieb rozvodnej siete zabezpečuje stabilitu siete. Výskum a vývoj 
v oblasti pružnej a účinnej záložnej výroby elektriny by mal byť súčasťou programu Horizont 
2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o inovatívne zdroje obnoviteľnej 

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o inovatívne zdroje obnoviteľnej 



energie a technológie na zachytávanie 
a ukladanie uhlíka, ktoré ponúkajú väčší 
rozsah, nižšie náklady, technológie 
bezpečné pre životné prostredie so 
zvýšenou účinnosťou z hľadiska konverzie 
a s väčšou dostupnosťou pre rôzne trhové 
a prevádzkové prostredia.

energie (ako napríklad výroba energie 
v rámci odpadového a vodného 
hospodárstva), technológie na 
zachytávanie a ukladanie uhlíka a 
infraštruktúry, ktoré ponúkajú väčší 
rozsah, nižšie náklady, technológie 
bezpečné pre životné prostredie so 
zvýšenou účinnosťou z hľadiska konverzie 
a s väčšou dostupnosťou pre rôzne trhové
a prevádzkové prostredia. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno b – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Na opätovné využívanie CO2 odkazuje osobitný program. Malo by sa naň odkazovať aj 
v nariadení, ktorým sa zavádza rámcový program.



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1503
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1505
Romana Jordan
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1506
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o technológie a hodnotové reťazce na 
výrobu bioenergetického vodíka a iných 
alternatívnych kvapalných alebo 
plynových palív s potenciálne účinnejšou 
energetickou konverziou.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité rozlišovať vodík ako všestranný energetický vektor (okrem použitia 
prostredníctvom palivových článkov), pre ktorý sa musí vytvoriť trh z hľadiska zelenej výroby, 
skladovania a procesu. Medzi „iné alternatívne palivá“ patrí okrem iného zemný plyn pre 



vozidlá, metán a nekonvenčné plyny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1507
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj 
a demonštráciu, pokiaľ ide o technológie 
a hodnotové reťazce na zvýšenie 
udržateľnosti bioenergie, vodíka
a palivových článkov a na vytvorenie 
nových možností vykazujúcich dlhodobý 
potenciál dozrievania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr
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Odôvodnenie

Mal by sa uviesť odkaz na vodík ako všestranný zdroj energie (okrem jeho použitia v 
palivových článkoch), pre ktorý by sa mal rozšíriť trh z hľadiska zelenej výroby, skladovania 
a konverzie. Medzi „iné alternatívne palivá“ patrí okrem iného zemný plyn pre vozidlá, metán 
a nekonvenčné uhľovodíky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1509
Romana Jordan

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1510
Konrad Szymański

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj a 
demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ ide 
o technológie a hodnotové reťazce na 
zvýšenie konkurencieschopnosti a 
udržateľnosti bioenergie, na skrátenie času 
uvedenia na trh technológií založených na 
vodíku a palivových článkoch a na 

Činnosti sú zamerané na výskum, vývoj a 
demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ ide 
o technológie a hodnotové reťazce na 
zvýšenie konkurencieschopnosti a 
udržateľnosti bioenergie a iných 
alternatívnych palív, na skrátenie času 
uvedenia na trh technológií založených na 



vytvorenie nových možností vykazujúcich 
dlhodobý potenciál dozrievania.

vodíku a palivových článkoch a na 
vytvorenie nových možností vykazujúcich 
dlhodobý potenciál dozrievania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1511
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1512
Konrad Szymański

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno c – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sú zamerané aj na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o technológie a/alebo materiály 
umožňujúce väčšiu pružnosť 
a efektívnosť tepelných elektrární, ktoré 
musia riešiť potrebu zabezpečiť dodávky 
energie v čase, keď prerušované 
obnoviteľné zdroje energie nie sú schopné 
dodávať energiu do systému, a v záujme 
zabezpečenia stability rozvodnej siete.
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Or. en

Odôvodnenie

Nerovnomerné dodávky elektriny z veternej a fotovoltickej energie ohrozujú stabilitu 
rozvodnej sústavy a bezpečnosť dodávok. To možno napraviť vyvážením energie 
z obnoviteľných zdrojov elektrinou z konvenčných elektrární, ktoré tiež umožňujú výraznejšie 
začlenenie elektriny z obnoviteľných zdrojov do rozvodnej siete. Výzva spočíva v tom, že sú 
určené na to, aby fungovali na základnú záťaž, zatiaľ čo v prípade zálohy za energiu 
z obnoviteľných zdrojov budú často fungovať na čiastkovú záťaž. Na optimalizáciu účinnosti 
konvenčných elektrární je potrebný výskum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) Jednotná, inteligentná európska 
elektrická sieť 

d) Jednotná, pružná, spoľahlivá a
inteligentná európska energetická sieť 

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom zaviesť väzbu na výzvu, ktorú predstavuje variabilita, by sa mal zaviesť pojem 
pružnej siete. Patriť by sem mali aj inteligentné plynovodné siete, keďže umožňujú pružné 
riadenie sietí a zavádzanie alternatívnych zdrojov plynu (napr. bioplyn).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) Jednotná, inteligentná európska 
elektrická sieť

d) Jednotná, inteligentná, pružná európska 
energetická sieť

Or. en



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1515
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu 
a bezpečnú prevádzku interoperabilných 
sietí na otvorenom, nízkouhlíkovom, 
prispôsobivom klimatickým podmienkam 
a konkurencieschopnom trhu za bežných 
a mimoriadnych podmienok.

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu 
a bezpečnú prevádzku interoperabilných 
sietí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu 
a bezpečnú prevádzku interoperabilných 
sietí na otvorenom, nízkouhlíkovom, 
prispôsobivom klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných 
a mimoriadnych podmienok.

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu 
a bezpečnú prevádzku interoperabilných 
sietí na otvorenom, nízkouhlíkovom, 
prispôsobivom klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných 
a mimoriadnych podmienok. Osobitná 
pozornosť sa venuje tzv. inteligentným 
rozvodným sieťam vo vidieckych 
oblastiach, ktoré prinášajú osobitné výzvy 
a vyžadujú inovatívny technologický 
pokrok.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu 
a bezpečnú prevádzku interoperabilných 
sietí na otvorenom, nízkouhlíkovom, 
prispôsobivom klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných 
a mimoriadnych podmienok.

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane
pružných systémov uskladnenia energie 
v rámci celého elektrického reťazca od 
výroby elektriny cez jej prenos až po 
systémy distribúcie konečným 
používateľom a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu 
a bezpečnú prevádzku interoperabilných 
sietí na otvorenom, nízkouhlíkovom, 
prispôsobivom klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných 
a mimoriadnych podmienok.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité rozlišovať vodík ako všestranný energetický vektor (okrem použitia 
prostredníctvom palivových článkov), pre ktorý sa musí vytvoriť trh z hľadiska zelenej výroby, 
skladovania a procesu. Medzi „iné alternatívne palivá“ patrí okrem iného zemný plyn pre 
vozidlá, metán a nekonvenčné plyny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1518
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 



uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu a 
bezpečnú prevádzku interoperabilných sietí 
na otvorenom, nízkouhlíkovom, 
prispôsobivom klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných a 
mimoriadnych podmienok.

uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu a 
bezpečnú prevádzku interoperabilných sietí 
na otvorenom, nízkouhlíkovom, 
prispôsobivom klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných a 
mimoriadnych podmienok, čím sa 
podporuje plnohodnotné zavádzanie 
a využívanie prerušovaných 
obnoviteľných zdrojov energie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu a 
bezpečnú prevádzku interoperabilných sietí 
na otvorenom, nízkouhlíkovom, 
prispôsobivom klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných a 
mimoriadnych podmienok.

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu a 
bezpečnú prevádzku interoperabilných sietí 
a vyváženie rastúceho podielu energie 
z obnoviteľných zdrojov na otvorenom, 
nízkouhlíkovom, prispôsobivom 
klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných a 
mimoriadnych podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
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a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu a
bezpečnú prevádzku interoperabilných sietí 
na otvorenom, nízkouhlíkovom, 
prispôsobivom klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných a 
mimoriadnych podmienok.

a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu,
bezpečnú prevádzku interoperabilných sietí
a vyváženie rastúceho podielu energie 
z obnoviteľných zdrojov na otvorenom, 
nízkouhlíkovom, prispôsobivom 
klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných a 
mimoriadnych podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu a 
bezpečnú prevádzku interoperabilných sietí 
na otvorenom, nízkouhlíkovom, 
prispôsobivom klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných a 
mimoriadnych podmienok.

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu a 
bezpečnú prevádzku interoperabilných sietí 
na otvorenom, nízkouhlíkovom, 
environmentálne udržateľnom,
prispôsobivom klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných a 
mimoriadnych podmienok. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno d – odsek 1



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu a 
bezpečnú prevádzku interoperabilných sietí 
na otvorenom, nízkouhlíkovom, 
prispôsobivom klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných a 
mimoriadnych podmienok.

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu a 
bezpečnú prevádzku interoperabilných a 
pružných sietí na otvorenom, 
nízkouhlíkovom, prispôsobivom 
klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných a 
mimoriadnych podmienok. 

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom zaviesť väzbu na výzvu, ktorú predstavuje variabilita, by sa mal zaviesť pojem 
pružnej siete. Patriť by sem mali aj inteligentné plynovodné siete, keďže umožňujú pružné 
riadenie sietí a zavádzanie alternatívnych zdrojov plynu (napr. bioplyn).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu a 
bezpečnú prevádzku interoperabilných sietí 
na otvorenom, nízkouhlíkovom, 
prispôsobivom klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných a 
mimoriadnych podmienok.

Činnosti sa zameriavajú na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o nové sieťové technológie vrátane 
uskladnenia, systémy a štruktúry trhu na 
plánovanie, monitorovanie, kontrolu a 
bezpečnú prevádzku interoperabilných sietí 
na otvorenom, udržateľnom, 
prispôsobivom klimatickým podmienkam a 
konkurencieschopnom trhu za bežných a 
mimoriadnych podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1524
Philippe Lamberts
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Činnosti sú zamerané na multidisciplinárny 
výskum energetických technológií (vrátane 
vizionárskych akcií) a spoločnú realizáciu 
celoeurópskych výskumných programov 
a zariadení svetovej triedy. Technologickú 
inováciu sprevádzajú politiky a iniciatívy 
podporujúce netechnologickú inováciu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1525
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno e – odsek 1



Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Činnosti sú zamerané na multidisciplinárny 
výskum energetických technológií (vrátane 
vizionárskych akcií) a spoločnú realizáciu 
celoeurópskych výskumných programov a 
zariadení svetovej triedy. Pomôcť by s tým 
mohli navzájom prepojené, komparatívne 
štúdie na nižšej než vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Činnosti sú zamerané na multidisciplinárny 
výskum energetických technológií v oblasti
prieskumu, výroby, prenosu a využívania
(vrátane vizionárskych akcií, ako je 
opätovné využívanie CO2) a spoločnú 
realizáciu celoeurópskych výskumných 
programov a zariadení svetovej triedy.

Or. fr

Odôvodnenie

Zámerom je zdôrazniť skutočnosť, že multidisciplinárny prístup sa musí uplatňovať na celý 
energetický reťazec. Predovšetkým by sa do tohto oddielu mali začleniť nové technológie 
vytvorené v rámci piliera 2 (IKT, nanotechnológie, biotechnológie), aby sa vytvorili synergie 
medzi prioritami. Opätovné využívanie CO2 by sa malo tiež skúmať v rámci tohto oddielu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti sú zamerané na multidisciplinárny Činnosti sú zamerané na multidisciplinárny 



PE492.789v01-00 158/172 AM\907849SK.doc

SK

výskum energetických technológií (vrátane 
vizionárskych akcií) a spoločnú realizáciu 
celoeurópskych výskumných programov a 
zariadení svetovej triedy.

výskum udržateľných energetických 
technológií (vrátane vizionárskych akcií) a 
spoločnú realizáciu celoeurópskych 
výskumných programov a zariadení 
svetovej triedy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno f – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti zahŕňajú vývoj nástrojov, metód 
a vzorov pevnej a transparentnej politickej 
podpory, ako aj činnosti zamerané na 
akceptáciu a zapojenie verejnosti, 
zapojenie používateľov a udržateľnosť.

Činnosti zahŕňajú vývoj nástrojov, metód 
a vzorov a perspektívnych scenárov pevnej 
a transparentnej politickej podpory, ako aj 
činnosti zamerané na akceptáciu 
a zapojenie verejnosti, zapojenie 
používateľov, posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie a udržateľnosť.

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité začleniť sem posudzovanie environmentálnych aspektov energetiky, ktoré by malo 
vychádzať z analýzy životného cyklu a ekologickej stopy. Bolo by užitočné vytvoriť dlhodobé 
databázy a scenáre – podľa vzoru predbežného plánovania Medzinárodnej agentúry pre 
energiu (IEA) – zahŕňajúce všetky zdroje energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno f – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti zahŕňajú vývoj nástrojov, metód 
a vzorov pevnej a transparentnej politickej 

Činnosti zahŕňajú vývoj nástrojov, metód 
a vzorov pevnej a transparentnej politickej 



podpory, ako aj činnosti zamerané na 
akceptáciu a zapojenie verejnosti, 
zapojenie používateľov a udržateľnosť.

podpory, ako aj činnosti zamerané na 
akceptáciu a zapojenie verejnosti, 
zapojenie používateľov, vplyv na životné 
prostredie a udržateľnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité začleniť sem posudzovanie environmentálnych aspektov energetiky, ktoré by malo 
vychádzať z analýzy životného cyklu a ekologickej stopy. Bolo by užitočné vytvoriť databázy 
a dlhodobé scenáre (podľa vzoru IEA) zahŕňajúce všetky druhy zdrojov energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1531
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno g – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Činnosti sú zamerané na aplikované 
inovácie s cieľom uľahčiť uvedenie nových 
energetických technológií a služieb na trh, 
odstrániť prekážky netechnologického 
charakteru a urýchliť cenovo efektívne 
vykonávanie energetických politík Únie.
V tomto kontexte na program Inteligentná 
energia – Európa, úspešne zavedený
prostredníctvom programu 
Konkurencieschopnosť a inovácia, 
nadväzuje ambiciózne vyčlenenie 
rozpočtových prostriedkov v rámci 
súčasného programu Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno g – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) Pružné a účinné fosílne elektrárne –
umožnenie prerušovaných obnoviteľných 
zdrojov energie
Činnosti sú zamerané aj na výskum, vývoj 
a demonštráciu v plnom rozsahu, pokiaľ 
ide o technológie a/alebo materiály 
umožňujúce väčšiu pružnosť 
a efektívnosť elektrární na fosílne palivá, 
ktoré musia riešiť potrebu zabezpečiť 
dodávky energie v čase, keď prerušované 
obnoviteľné zdroje energie nie sú schopné 
dodávať energiu do systému, a v záujme 
zabezpečenia stability rozvodnej siete.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1534
Romana Jordan

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) Kompenzácia vplyvov zmeny klímy na 



energetickú bezpečnosť
Činnosti sú zamerané na 
multidisciplinárny výskum regionálne 
závislej zmeny klímy (zrážky, hydrológia) 
a jej vplyvu na budúce dodávky energie, 
ktoré zahŕňajú aj prispôsobenie 
súčasných technológií (vodné elektrárne, 
chladiace systémy, polygeneračné 
systémy), ako aj prechod na novú 
paradigmu dodávok energie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1535
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Inteligentná, zelená a integrovaná 
doprava

4. Inteligentná, zelená, bezpečná
a integrovaná doprava 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1536
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Inteligentná, zelená a integrovaná 
doprava

4. Inteligentná, zelená a integrovaná 
doprava a mobilita

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1537
Eija-Riitta Korhola
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Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Osobitný cieľ spočíva vo vytvorení 
európskeho dopravného systému, ktorý je 
účinný z hľadiska zdrojov, šetrný 
k životnému prostrediu, bezpečný a bez 
medzier, v prospech občanov, 
hospodárstva a spoločnosti. Tento 
dopravný systém zahŕňa aj námornú 
dopravu, keďže existuje významný 
potenciál na podporu celkového cieľa 
v oblasti zníženia námorných emisií. 
Dôraz by sa mal klásť na výskumné 
a inovačné činnosti podporujúce 
zavedenie nových palív a integrovaných 
riešení na zlepšenie celkovej výkonnosti. 
Mal by sa podporovať výskum zameraný 
na námornú dopravu, aby sa zlepšili 
postupné zmeny udržateľných 
technológií. Preto by sa malo pripraviť 
európske inovačné partnerstvo na tému 
„budúca doprava“ s cieľom presadzovať 
komplexný prístup.

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom činností je minimalizovať vplyv dopravy na klímu a životné prostredie zlepšením jej 
účinnosti v oblasti využívania prírodných zdrojov a znížením jej závislosti od fosílnych palív. 
V tejto súvislosti by sa nemala vynechávať námorná doprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1538
Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitný cieľ spočíva vo vytvorení 
európskeho dopravného systému, ktorý je 
účinný z hľadiska zdrojov, šetrný voči

Osobitný cieľ spočíva vo vytvorení 
európskeho dopravného systému, ktorý je 
účinný z hľadiska zdrojov, šetrný 



životnému prostrediu, bezpečný a bez 
medzier, v prospech občanov, 
hospodárstva a spoločnosti.

k životnému prostrediu, bezpečný a bez 
medzier, v prospech európskych občanov, 
hospodárstva EÚ, spoločnosti ako celku a 
konkurencieschopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1539
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Osobitný cieľ spočíva vo vytvorení 
európskeho dopravného systému (vrátane 
jeho sieťovej infraštruktúry), ktorý je 
účinný z hľadiska zdrojov, šetrný 
k životnému prostrediu, bezpečný a bez 
medzier, v prospech občanov, 
hospodárstva a spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1540
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1542
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európa sa musí vyrovnať s rastúcimi 
potrebami občanov v oblasti mobility, 
pričom musí prihliadať na hospodársky 
výkon a požiadavky nízkouhlíkového 
hospodárstva, schopného prispôsobiť sa 
zmene klímy. Napriek tomu, že sektor 
dopravy rastie, musí sa v ňom dosiahnuť 
podstatné zníženie skleníkových plynov a 
ďalších nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie, a musí sa odstrániť jeho 
závislosť na rope, a zároveň zachovať 
vysoká miera účinnosti a mobility.

Európa sa musí vyrovnať s rastúcimi 
potrebami občanov v oblasti mobility, 
pričom musí prihliadať na hospodársky 
výkon a požiadavky nízkouhlíkového 
hospodárstva, schopného prispôsobiť sa 
zmene klímy. Napriek tomu, že sektor 
dopravy rastie, musí sa v ňom dosiahnuť 
podstatné zníženie skleníkových plynov a 
ďalších nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie, a musí sa odstrániť jeho 
závislosť od ropy, a zároveň zachovať 
vysoká miera účinnosti a mobility.
S rastúcou hustotou dopravy môžu 
bezpečnostné výzvy hromadnej dopravy 
získať novú kvalitu a musia sa riešiť už 
vo výskumných etapách nových koncepcií 
a technológií.

Or. en



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1543
Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európa sa musí vyrovnať s rastúcimi 
potrebami občanov v oblasti mobility, 
pričom musí prihliadať na hospodársky 
výkon a požiadavky nízkouhlíkového 
hospodárstva, schopného prispôsobiť sa 
zmene klímy. Napriek tomu, že sektor 
dopravy rastie, musí sa v ňom dosiahnuť 
podstatné zníženie skleníkových plynov a 
ďalších nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie, a musí sa odstrániť jeho 
závislosť na rope, a zároveň zachovať 
vysoká miera účinnosti a mobility.

Európa sa musí vyrovnať s rastúcimi 
potrebami občanov v oblasti mobility, 
pričom musí prihliadať na hospodársky 
výkon a požiadavky energeticky účinného,
nízkouhlíkového hospodárstva, schopného 
prispôsobiť sa zmene klímy. Napriek tomu, 
že sektor dopravy rastie, musí sa v ňom 
dosiahnuť podstatné zníženie skleníkových 
plynov a ďalších nepriaznivých vplyvov na 
životné prostredie, a musí sa odstrániť jeho 
závislosť od ropy, a zároveň zachovať 
vysoká miera účinnosti a mobility.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1544
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európa sa musí vyrovnať s rastúcimi 
potrebami občanov v oblasti mobility, 
pričom musí prihliadať na hospodársky 
výkon a požiadavky nízkouhlíkového 
hospodárstva, schopného prispôsobiť sa 
zmene klímy. Napriek tomu, že sektor 
dopravy rastie, musí sa v ňom dosiahnuť 
podstatné zníženie skleníkových plynov a 
ďalších nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie, a musí sa odstrániť jeho 
závislosť na rope, a zároveň zachovať 
vysoká miera účinnosti a mobility.

Európa sa musí vyrovnať s rastúcimi 
potrebami občanov v oblasti mobility, 
pričom musí prihliadať na hospodársky 
výkon, kvalitu života a požiadavky 
nízkouhlíkového hospodárstva, schopného 
prispôsobiť sa zmene klímy. Napriek tomu, 
že sektor dopravy rastie, musí sa v ňom 
dosiahnuť podstatné zníženie skleníkových 
plynov a ďalších nepriaznivých vplyvov na 
životné prostredie, a musí sa odstrániť jeho 
závislosť od ropy, a zároveň zachovať 
vysoká miera účinnosti a mobility.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európa sa musí vyrovnať s rastúcimi 
potrebami občanov v oblasti mobility, 
pričom musí prihliadať na hospodársky 
výkon a požiadavky nízkouhlíkového
hospodárstva, schopného prispôsobiť sa 
zmene klímy. Napriek tomu, že sektor 
dopravy rastie, musí sa v ňom dosiahnuť 
podstatné zníženie skleníkových plynov a 
ďalších nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie, a musí sa odstrániť jeho 
závislosť na rope, a zároveň zachovať 
vysoká miera účinnosti a mobility.

Európa sa musí vyrovnať s rastúcimi 
potrebami občanov v oblasti mobility, 
pričom musí prihliadať na hospodársky 
výkon a požiadavky európskeho
hospodárstva, schopného prispôsobiť sa 
zmene klímy. Napriek tomu, že sektor 
dopravy rastie, musí sa v ňom dosiahnuť
podstatné zníženie skleníkových plynov a 
ďalších nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie, a musí sa odstrániť jeho 
závislosť od ropy, a zároveň zachovať 
vysoká miera účinnosti a mobility.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európa sa musí vyrovnať s rastúcimi 
potrebami občanov v oblasti mobility, 
pričom musí prihliadať na hospodársky 
výkon a požiadavky nízkouhlíkového 
hospodárstva, schopného prispôsobiť sa 
zmene klímy. Napriek tomu, že sektor 
dopravy rastie, musí sa v ňom dosiahnuť 
podstatné zníženie skleníkových plynov a 
ďalších nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie, a musí sa odstrániť jeho 
závislosť na rope, a zároveň zachovať 
vysoká miera účinnosti a mobility.

Európa sa musí vyrovnať s rastúcimi 
potrebami občanov v oblasti mobility, 
pričom musí prihliadať na hospodársky 
výkon a požiadavky nízkouhlíkového 
hospodárstva, schopného prispôsobiť sa 
zmene klímy. Napriek tomu, že sektor 
dopravy rastie, musí sa v ňom dosiahnuť 
podstatné zníženie skleníkových plynov a 
ďalších nepriaznivých vplyvov na životné 
prostredie, a musí sa odstrániť jeho 
závislosť od ropy, a zároveň zachovať 
vysoká miera účinnosti, cenovej 
dostupnosti a mobility.



Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Udržateľnú mobilitu možno dosiahnuť, len 
ak sa vykoná radikálna zmena systému 
dopravy na základe prelomových 
poznatkov výskumu v oblasti dopravy, 
rozsiahlych inovácií a súrodým 
celoeurópskym uplatňovaním 
ekologickejších, bezpečnejších a 
inteligentnejších dopravných riešení.

Udržateľnú mobilitu možno dosiahnuť, len 
ak sa vykoná radikálna zmena systému 
dopravy na základe prelomových 
poznatkov výskumu v oblasti dopravy, 
rozsiahlych inovácií a súrodým 
celoeurópskym uplatňovaním 
ekologickejších, bezpečnejších a 
inteligentnejších dopravných riešení, 
uskutočňovaných najmä inteligentnými 
regiónmi/mestami v celej EÚ. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1548
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Udržateľnú mobilitu možno dosiahnuť, len 
ak sa vykoná radikálna zmena systému 
dopravy na základe prelomových 
poznatkov výskumu v oblasti dopravy, 
rozsiahlych inovácií a súrodým 
celoeurópskym uplatňovaním 
ekologickejších, bezpečnejších a 
inteligentnejších dopravných riešení.

Udržateľnú mobilitu možno dosiahnuť, len 
ak sa vykoná radikálna zmena systému 
dopravy a mobility na základe 
prelomových poznatkov výskumu v oblasti 
dopravy a mobility, rozsiahlych inovácií
a súrodým celoeurópskym uplatňovaním 
ekologickejších, zdravších, bezpečnejších a 
inteligentnejších dopravných riešení 
a riešení v oblasti mobility. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1549
Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Udržateľnú mobilitu možno dosiahnuť, len 
ak sa vykoná radikálna zmena systému 
dopravy na základe prelomových 
poznatkov výskumu v oblasti dopravy, 
rozsiahlych inovácií a súrodým 
celoeurópskym uplatňovaním 
ekologickejších, bezpečnejších a 
inteligentnejších dopravných riešení.

Udržateľnú mobilitu možno dosiahnuť, len 
ak sa vykoná radikálna zmena systému 
dopravy na základe prelomových 
poznatkov výskumu v oblasti dopravy, 
rozsiahlych inovácií a súrodým 
celoeurópskym uplatňovaním 
ekologickejších, bezpečnejších, 
spoľahlivejších a inteligentnejších 
dopravných riešení. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1550
Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum a inovácie musia priniesť 
zacielený a včasný pokrok, ktorým sa 
umožní dosiahnutie kľúčových politických 
cieľov Únie, a zároveň sa zvýši 
konkurencieschopnosť hospodárstva, 
podporí prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné voči zmenám klímy 
a zachová sa vedúce postavenie na 
svetovom trhu.

Výskum a inovácie musia priniesť
každému spôsobu dopravy zacielený 
a včasný pokrok, ktorým sa umožní 
dosiahnutie kľúčových politických cieľov 
Únie, a zároveň sa zvýši 
konkurencieschopnosť hospodárstva, 
podporí prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné voči zmenám klímy 
a zachová sa vedúce postavenie na 
svetovom trhu. Na dosiahnutie týchto 
cieľov je potrebná silná výskumná 
základňa, ktorá vytvára pracovné miesta, 
zručnosti a pozitívne externality. To 
prispieva k posilňovaniu dodávateľského 
reťazca v kontexte nepretržite sa 
zvyšujúcej celosvetovej konkurencie, a to 
aj zo strany nových konkurentov 
s veľkými ambíciami, ktorí na tento účel 



investujú ohromné množstvo prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1551
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum a inovácie musia priniesť 
zacielený a včasný pokrok, ktorým sa 
umožní dosiahnutie kľúčových politických 
cieľov Únie, a zároveň sa zvýši 
konkurencieschopnosť hospodárstva, 
podporí prechod na nízkouhlíkové
hospodárstvo odolné voči zmenám klímy 
a zachová sa vedúce postavenie na 
svetovom trhu.

Výskum a inovácie musia priniesť 
zacielený a včasný pokrok, ktorým sa 
umožní dosiahnutie kľúčových politických 
cieľov Únie, a zároveň sa zvýši 
konkurencieschopnosť hospodárstva, 
zlepšia sociálne normy, podporí prechod 
na energeticky účinné hospodárstvo 
odolné voči zmenám klímy založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie,
a zachová sa vedúce postavenie na 
svetovom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1552
Amalia Sartori

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum a inovácie musia priniesť 
zacielený a včasný pokrok, ktorým sa 
umožní dosiahnutie kľúčových politických 
cieľov Únie, a zároveň sa zvýši 
konkurencieschopnosť hospodárstva, 
podporí prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné voči zmenám klímy 
a zachová sa vedúce postavenie na 
svetovom trhu.

Výskum a inovácie musia priniesť 
zacielený a včasný pokrok, ktorým sa 
umožní dosiahnutie kľúčových politických 
cieľov Únie s využitím možností, ktoré 
ponúka európsky globálny navigačný 
satelitný systém (GNSS), a zároveň sa 
zvýši konkurencieschopnosť hospodárstva, 
podporí prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné voči zmenám klímy 
a zachová sa vedúce postavenie na 
svetovom trhu.
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Odôvodnenie

Využívanie GNSS môže výrazne prispieť k splneniu cieľov budúceho dopravného systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum a inovácie musia priniesť 
zacielený a včasný pokrok, ktorým sa 
umožní dosiahnutie kľúčových politických 
cieľov Únie, a zároveň sa zvýši 
konkurencieschopnosť hospodárstva, 
podporí prechod na nízkouhlíkové
hospodárstvo odolné voči zmenám klímy 
a zachová sa vedúce postavenie na 
svetovom trhu.

Výskum a inovácie musia priniesť 
zacielený a včasný pokrok, ktorým sa 
umožní dosiahnutie kľúčových politických 
cieľov Únie, a zároveň sa zvýši 
konkurencieschopnosť hospodárstva, 
podporí prechod na udržateľné
hospodárstvo odolné voči zmenám klímy 
a zachová sa vedúce postavenie na 
svetovom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1554
Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do výskumu, inovácie a zavádzania treba 
investovať nemalé prostriedky, no pokiaľ 
by sa nezabezpečilo zlepšenie 
udržateľnosti dopravy, v dlhodobom 
meradle by boli výsledkom neprípustne 
vysoké spoločenské, ekologické 
a hospodárske náklady.

Do výskumu, inovácie a zavádzania treba 
investovať nemalé prostriedky, no pokiaľ 
by sa nezabezpečilo zlepšenie 
udržateľnosti dopravy, v dlhodobom 
meradle by boli výsledkom neprípustne 
vysoké spoločenské, ekologické 
a hospodárske náklady. Podobne platí, že 
ak sa nepodarí udržať vedúce 
technologické postavenie Európy v oblasti 
dopravy, bude to prekážkou dosiahnutia 



vyššie uvedeného cieľa a bude to mať 
vážne a škodlivé dôsledky na európske 
pracovné miesta a dlhodobý hospodársky 
rast.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do výskumu, inovácie a zavádzania treba 
investovať nemalé prostriedky, no pokiaľ 
by sa nezabezpečilo zlepšenie 
udržateľnosti dopravy, v dlhodobom 
meradle by boli výsledkom neprípustne 
vysoké spoločenské, ekologické 
a hospodárske náklady.

Do výskumu, inovácie a zavádzania treba 
investovať nemalé prostriedky, no pokiaľ 
by sa nezabezpečilo zlepšenie 
udržateľnosti celého dopravného systému, 
v dlhodobom meradle by boli výsledkom 
neprípustne vysoké spoločenské, 
ekologické a hospodárske náklady.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1556
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do výskumu, inovácie a zavádzania treba 
investovať nemalé prostriedky, no pokiaľ 
by sa nezabezpečilo zlepšenie 
udržateľnosti dopravy, v dlhodobom 
meradle by boli výsledkom neprípustne 
vysoké spoločenské, ekologické 
a hospodárske náklady.

Do výskumu, inovácie a zavádzania treba 
investovať nemalé prostriedky, no pokiaľ 
by sa nezabezpečilo zlepšenie 
udržateľnosti dopravy a mobility, 
v dlhodobom meradle by boli výsledkom 
neprípustne vysoké spoločenské, 
ekologické a hospodárske náklady.

Or. en
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