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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1803
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orientačný rozpis rozpočtu programu 
Horizont 2020 je takéto (v mil. EUR):

Orientačný rozpis rozpočtu programu 
Horizont 2020 je takýto (v % z celkového 
rozpočtu):

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1804
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka

Text predložený Komisiou

I Excelentná veda, z čoho: 27818

1. Európska rada pre výskum 15008

2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3505

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

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 2802

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 20280

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 15580, z čoho 500 na 
EIT

2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 4000

3. Inovácie v MSP 700

III Spoločenské výzvy, z čoho: 35888
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1. Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 9077, z čoho 292 na EIT
2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo; 4694, z čoho 150 na EIT

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

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

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 3573, z čoho 115 na EIT

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

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

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212

SPOLU 87740

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I Excelentná veda, z toho: 32,8 %

1. Európska rada pre výskum 15,7 %

2. Vznikajúce vedy a technológie a vedy a technológie budúcnosti 3,4 %

3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného vzdelávania 
a profesijného rozvoja 9,1 %

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

5. Rozširovanie excelentnosti 0,9 %

6. Veda a spoločnosť 0,3 %

II Vedúce postavenie priemyslu, z toho: 24,0 %

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 17,2 %

2. Prístup k financovaniu rizika** 4,0 %

3. Inovácie v MSP 2,8 %

III Spoločenské výzvy, z toho: 37,7%

1. Zdravie a blahobyt 10,2 %
2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo 4,9 %
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3. Bezpečná, čistá a efektívna energia 7,1 %

4. Inteligentná, zelená a integrovaná doprava 8,0 %

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 3,6 %

6. Porozumenie európskym spoločnostiam a spoločenským zmenám 2,0 %

7. Ochrana slobody a bezpečnosti v Európe 1,9 %

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 3,1 %

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2,5 %

SPOLU 100 %

Or. en

Odôvodnenie

Spoločné výskumné centrum je inštitúciou EÚ, ktorá vykonáva veľmi dôležitú činnosť 
v oblasti základného výskumu. Táto činnosť by sa mala v rámci programu Horizont 2020 
posilniť. Nemalo by to však byť na úkor ostatných programov, na ktoré je potrebné poskytnúť 
zvýšené financovanie, napríklad programu Marie Curie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1805
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka

Text predložený Komisiou

I Excelentná veda, z čoho: 27818

1. Európska rada pre výskum 15008

2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3505
3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného vzdelávania 
a profesijného rozvoja 6503

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 2802

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 20280

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 15580, z čoho 500 na 
EIT
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2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 4000

3. Inovácie v MSP 700

III Spoločenské výzvy, z čoho: 35888

1. Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 9077, z čoho 292 na EIT
2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo; 4694, z čoho 150 na EIT

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

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

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 3573, z čoho 115 na EIT

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

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

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212

SPOLU 87740

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I Excelentná veda, z toho: 32,2 %

1. Európska rada pre výskum 17,0 %

2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 4,0 %

3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného vzdelávania 
a profesijného rozvoja 7,4 %

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 3,0 %

5. Rozširovanie excelentnosti 0,9 %

II Vedúce postavenie priemyslu, z toho: 26,0 %

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 19,0 %

2. Prístup k financovaniu rizika** 4,0 %

3. Inovácie v MSP 3,0 %
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III Spoločenské výzvy, z toho: 36,4 %

1. Zdravie a blahobyt 8,0 %
2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo 3,7 %

3. Bezpečná, čistá a efektívna energia 9,1 %

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

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 3,7 %

6. Európa v meniacom sa svete – inkluzívne a reflexívne spoločnosti 1,2 %

7. Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej 
občanov 2,3 %

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 3,0 %

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2,3 %

SPOLU 100 %

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1806
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka

Text predložený Komisiou

I Excelentná veda, z čoho: 27818

1. Európska rada pre výskum 15008

2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3505
3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného vzdelávania 
a profesijného rozvoja 6503

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 2802

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 20280

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 15580, z čoho 500 na 
EIT
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2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 4000

3. Inovácie v MSP 700

III Spoločenské výzvy, z čoho: 35888

1. Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 9077, z čoho 292 na EIT
2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo; 4694, z čoho 150 na EIT

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

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

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 3573, z čoho 115 na EIT

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

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

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212

SPOLU 87740

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I Excelentná veda, z toho: 31,8 %

1. Európska rada pre výskum 17,1 %

2. Vznikajúce vedy a technológie a vedy a technológie budúcnosti 4 %

3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného vzdelávania 
a profesijného rozvoja 7,5 %

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

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

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

2. Prístup k financovaniu rizika** 4,6 %

3. Inovácie v MSP 0,9 %

III Spoločenské výzvy, z toho: 41,3 %
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1. Zdravie a blahobyt 10,3 %
2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo 5,3 %

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

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

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

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

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

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2,5 %

CELKOVÉ PROSTRIEDKY na program Horizont 2020 pred 
zahrnutím ITER-u 100 %

Dodatočný rozpočtový riadok pre ITER 3,2 %1

SPOLU Horizont 2020 + ITER 103,2 %

Or. en

Odôvodnenie

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m).
ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1807
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka

Text predložený Komisiou

I Excelentná veda, z čoho: 27818

                                               
1 Výška rozpočtových prostriedkov na ITER by nemala byť menej než 2,7 miliardy EUR.
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1. Európska rada pre výskum 15008

2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3505
3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného vzdelávania 
a profesijného rozvoja 6503

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 2802

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 20280

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 15580, z čoho 500 na 
EIT

2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 4000

3. Inovácie v MSP 700

III Spoločenské výzvy, z čoho: 35888

1. Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 9077, z čoho 292 na EIT
2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo; 4694, z čoho 150 na EIT

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

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

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 3573, z čoho 115 na EIT

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

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

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212

SPOLU 87740

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I Excelentná veda, z toho: 30,9 %

1. Európska rada pre výskum 15,2 %

2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3,5 %

3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného vzdelávania 
a profesijného rozvoja 8,9 %
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4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 3,3 %

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

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 16,5 %

2. Prístup k financovaniu rizika** 4,0 %

3. Inovácie v MSP 2,8 %

III Spoločenské výzvy, z toho: 40,6 %

1. Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 10,2 %

2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo 3,9 %

3. Bezpečná, čistá a efektívna energia 7,1 %

4. Inteligentná, zelená a integrovaná doprava 9,5 %

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 6,0 %

6. Inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť 3,9 %

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 3,1 %

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2,1 %

SPOLU 100 %

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1808
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka

Text predložený Komisiou

I Excelentná veda, z čoho: 27818

1. Európska rada pre výskum 15008
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2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3505
3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného vzdelávania 
a profesijného rozvoja 6503

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 2802

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 20280

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 15580, z čoho 500 na 
EIT

2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 4000

3. Inovácie v MSP 700

III Spoločenské výzvy, z čoho: 35888

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

2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo; 4694, z čoho 150 na EIT

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

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

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 3573, z čoho 115 na EIT

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

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

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212

SPOLU 87740

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I Excelentná veda, z toho: 29,2 %

1. Európska rada pre výskum 14,2 %

2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3,2 %
3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného vzdelávania 
a profesijného rozvoja 8,1 %

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 3,2 %
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5. Veda pre spoločnosť a so spoločnosťou 0,5 %

II Vedúce postavenie priemyslu, z toho: 28,5 %

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 14,0 %

2. Prístup k financovaniu rizika** 4,5 %

3. Inovácie v MSP 10,0 %

III Spoločenské výzvy, z toho: 36,3 %

1. Zdravie a blahobyt 8,5 %

2. Potravinová bezpečnosť, kvalita a bezpečnosť potravín, udržateľné 
poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum a biohospodárstvo 5,9 %

3. Bezpečná, čistá a efektívna energia 8,2 %

4. Inteligentná, zelená a integrovaná doprava a mobilita 6,8 %
5. Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívnosť z hľadiska 
zdrojov a suroviny 4,7 %

6. Inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť 2,2 %

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 3,5 %

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2,5 %

SPOLU 100 %

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1809
Oreste Rossi

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka

Text predložený Komisiou

I Excelentná veda, z čoho: 27818

1. Európska rada pre výskum 15008
2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3505
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3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného vzdelávania 
a profesijného rozvoja 6503

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 2802

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 20280

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 15580, z čoho 500 na 
EIT

2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 4000

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

1. Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 9077, z čoho 292 na EIT
2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo; 4694, z čoho 150 na EIT

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

4. Inteligentná, zelená a integrovaná doprava 7690, z čoho 247 na EIT
5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 3573, z čoho 115 na EIT
6. Inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť 4317, z čoho 138 na EIT

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

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212

SPOLU 87740

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I Excelentná veda, z toho: 27,1 %

1. Európska rada pre výskum 11,4 %

2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 5,1 %

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

7,4 %

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr)

3,2 %

II Vedúce postavenie priemyslu, z toho: 28,8 %
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1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 17,8 %

2. Prístup k financovaniu rizika** 6,8 %

3. Inovácie v MSP 4,2 %

III Spoločenské výzvy, z toho: 39,2 %

1. Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 15 %

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

5,3 %

3. Bezpečná, čistá a efektívna energia 5,2 %

4. Inteligentná, zelená a integrovaná doprava 7,6 %

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 1,2 %

6. Inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť 4,9 %

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 2,4 %

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2,5 %

SPOLU 100 %

Or. en

Odôvodnenie

Treba vykonať rôzne úpravy priorít Komisie bez toho, aby sa zmenil celkový rozpočet. Na 
dosiahnutie cieľa vedúceho postavenia v priemysle má strategický význam posilnenie účasti 
malých a stredných podnikov tým, že sa im zjednoduší prístup k úverom a zvýšia sa 
prostriedky vyčlenené pre inovatívne malé a stredné podniky. Okrem toho by sa mala v rámci  
cieľa týkajúceho sa spoločenských výziev prisúdiť vyššia priorita výskumu v oblasti zdravia, 
na ktorý treba vyčleniť viac rozpočtových prostriedkov, než navrhuje Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1810
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka

Text predložený Komisiou

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

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

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 2802

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 20280

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 15580, z čoho 500 na 
EIT

2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 4000

3. Inovácie v MSP 700

III Spoločenské výzvy, z čoho: 35888

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

2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo; 4694, z čoho 150 na EIT

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

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

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 3573, z čoho 115 na EIT

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

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

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212

SPOLU 87740

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I Excelentná veda, z toho: 27818

1. Európska rada pre výskum 10008
2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3505

3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného vzdelávania 
a profesijného rozvoja 11503
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4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 2802

II Vedúce postavenie priemyslu, z toho: 20280

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 15580, z toho 500 na 
EIT

2. Prístup k financovaniu rizika** 4000

3. Inovácie v MSP 700

III Spoločenské výzvy, z toho: 35888

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

2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo 4694, z toho 150 na EIT

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

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

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 3573, z toho 115 na EIT

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

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

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212

SPOLU 87740

Or. en

Odôvodnenie

Treba vykonať rôzne úpravy priorít Komisie bez toho, aby sa zmenil celkový rozpočet. Na 
dosiahnutie cieľa vedúceho postavenia v priemysle má strategický význam posilnenie účasti 
malých a stredných podnikov tým, že sa im zjednoduší prístup k úverom a zvýšia sa 
prostriedky vyčlenené pre inovatívne malé a stredné podniky. Okrem toho by sa mala v rámci 
cieľa týkajúceho sa spoločenských výziev prisúdiť vyššia priorita výskumu v oblasti zdravia, 
na ktorý treba vyčleniť viac rozpočtových prostriedkov, než navrhuje Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1811
Marian-Jean Marinescu
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Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka

Text predložený Komisiou

I Excelentná veda, z čoho: 27818

1. Európska rada pre výskum 15008

2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3505

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

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 2802

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 20280

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 15580, z čoho 500 na 
EIT

2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 4000

3. Inovácie v MSP 700

III Spoločenské výzvy, z čoho: 35888

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

2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo; 4694, z čoho 150 na EIT

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

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

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 3573, z čoho 115 na EIT

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

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

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212

SPOLU 87740

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I Excelentná veda, z toho: 27818
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1. Európska rada pre výskum 11237

2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3505

3. Akcie Marie Curie v oblasti zručností, odborného vzdelávania 
a profesijného rozvoja 8774

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 2802

5. Vytváranie sietí excelentnosti 1500

II Vedúce postavenie priemyslu, z toho: 20280

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 15580, z toho 500 na 
EIT

2. Prístup k financovaniu rizika** 4000

3. Inovácie v MSP 700

III Spoločenské výzvy, z toho: 35888

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

2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo 4694, z toho 150 na EIT

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

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

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 3573, z toho 115 na EIT

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

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

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212

SPOLU 87740

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1812
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij
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Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka

Text predložený Komisiou

I Excelentná veda, z čoho: 27818

1. Európska rada pre výskum 15008

2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3505

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

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 2802

II Vedúce postavenie priemyslu, z čoho: 20280

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 15580, z čoho 500 na 
EIT

2. Prístup k prostriedkom financovania rizika** 4000

3. Inovácie v MSP 700

III Spoločenské výzvy, z čoho: 35888

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

2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo; 4694, z čoho 150 na EIT

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

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

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 3573, z čoho 115 na EIT

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

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

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212

SPOLU 87740

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I Excelentná veda, z toho: 27818
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1. Európska rada pre výskum 15008

2. Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti 3505

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

4. Európske výskumné infraštruktúry (vrátane elektronických 
infraštruktúr) 2802

II Vedúce postavenie priemyslu, z toho: 20280

1. Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií* 15580, z toho 500 na 
EIT

2. Prístup k financovaniu rizika** 4000

3. Inovácie v MSP 700

III Spoločenské výzvy, z toho: 35888

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

2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský 
a námorný výskum a biohospodárstvo 4694, z toho 150 na EIT

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

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

5. Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť z hľadiska zdrojov a suroviny 3573, z toho 115 na EIT

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

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 3,64 %

Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 2212

SPOLU 87740

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1813
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

* Vrátane 58,5 % na informačné 
a komunikačné technológie (IKT), z toho
20 % na fotoniku a mikro-
a nanoelektroniku, 27,2 % na 
nanotechnológie, moderné materiály 
a modernú výrobu a spracovanie, 3,3 % na 
biotechnológiu a 11,1 % na vesmír.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1814
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

* Vrátane 8 975 miliónov EUR na 
informačné a komunikačné technológie 
(IKT), z toho 1 795 miliónov EUR na 
fotoniku a mikro- a nanoelektroniku, 4 293 
miliónov EUR na nanotechnológie, 
moderné materiály a modernú výrobu 
a spracovanie, 575 miliónov EUR na 
biotechnológiu a 1 737 miliónov EUR na 
vesmír. Z toho vyplýva, že 6 663 miliónov 
EUR bude k dispozícii na podporu 
kľúčových podporných technológií.
Najmenej 20 % celkového 
kombinovaného rozpočtu na osobitný cieľ
„Vedúce postavenie v rámci podporných 
a priemyselných technológií“ a prioritu 
„Spoločenské výzvy“ sa vyčlení na nástroj 
pre MSP.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1815
Vladimír Remek

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

* Vrátane 8 975 miliónov EUR na 
informačné a komunikačné technológie 
(IKT), z toho 1 795 miliónov EUR na 
fotoniku a mikro- a nanoelektroniku, 4 293 
miliónov EUR na nanotechnológie, 
moderné materiály a modernú výrobu 
a spracovanie, 575 miliónov EUR na 
biotechnológiu a 1 737 miliónov EUR na 
vesmír, pričom 17 – 20 % tejto sumy sa 
použije na vývoj aplikácií európskych 
satelitných navigačných systémov. Z toho 
vyplýva, že 6 663 miliónov EUR bude 
k dispozícii na podporu kľúčových 
podporných technológií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1816
Antonio Cancian

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

* Vrátane 8 975 miliónov EUR na 
informačné a komunikačné technológie 
(IKT), z toho 1 795 miliónov EUR na 
fotoniku a mikro- a nanoelektroniku, 4 293 
miliónov EUR na nanotechnológie, 
moderné materiály a modernú výrobu 
a spracovanie, 575 miliónov EUR na 
biotechnológiu a 1 737 miliónov EUR na 
vesmír (čo zahŕňa primerané 
financovanie systému Galileo a jeho 
aplikácií).  Z toho vyplýva, že 6 663 



PE492.805v01-00 24/27 AM\907958SK.doc

SK

miliónov EUR bude k dispozícii na 
podporu kľúčových podporných 
technológií.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1817
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

** Približne 1131 miliónov EUR z tejto 
sumy môže ísť na realizáciu projektov 
v rámci strategického plánu energetických 
technológií (plánu SET). Približne jedna 
tretina z toho môže ísť MSP.

** Približne 1131 miliónov EUR z tejto 
sumy môže ísť na realizáciu projektov 
v rámci Európskeho strategického plánu 
pre energetické technológie (plánu SET). 
Aspoň jedna tretina z toho sa poskytne
MSP.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1818
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

** Približne 1131 miliónov EUR z tejto 
sumy môže ísť na realizáciu projektov
v rámci strategického plánu energetických 
technológií (plánu SET). Približne jedna 
tretina z toho môže ísť MSP.

** Aspoň jedna tretina tejto sumy sa 
vyčlení na projekty týkajúce sa energie 
z obnoviteľných zdrojov a energetickej 
účinnosti pri konečnom použití. Aspoň 
jedna tretina tejto sumy sa poskytne MSP.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1819
Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Edit Herczog, Patrizia Toia, Othmar Karas, Paul 
Rübig, Reinhard Bütikofer

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

** Približne 1131 miliónov EUR z tejto 
sumy môže ísť na realizáciu projektov 
v rámci strategického plánu energetických 
technológií (plánu SET). Približne jedna 
tretina z toho môže ísť MSP.

** Približne 1131 miliónov EUR z tejto 
sumy môže ísť na realizáciu projektov 
v rámci Európskeho strategického plánu 
pre energetické technológie (plánu SET). 
Aspoň jedna tretina z toho sa poskytne
MSP.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1820
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

** Približne 1131 miliónov EUR z tejto 
sumy môže ísť na realizáciu projektov 
v rámci strategického plánu energetických 
technológií (plánu SET). Približne jedna 
tretina z toho môže ísť MSP.

** Približne 1131 miliónov EUR z tejto 
sumy sa vyčlení na realizáciu projektov 
v rámci Európskeho strategického plánu 
pre energetické technológie (plánu SET). 
Približne jedna tretina z toho sa môže 
poskytnúť MSP.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1821
Britta Thomsen

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

** Približne 1131 miliónov EUR z tejto ** Približne 1131 miliónov EUR z tejto 
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sumy môže ísť na realizáciu projektov 
v rámci strategického plánu energetických 
technológií (plánu SET). Približne jedna 
tretina z toho môže ísť MSP.

sumy sa vyčlení na realizáciu projektov 
v rámci Európskeho strategického plánu 
pre energetické technológie (plánu SET). 
Približne jedna tretina z toho sa môže 
poskytnúť MSP.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1822
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

**a Najmenej 20 % celkového 
kombinovaného rozpočtu na osobitný cieľ 
„Vedúce postavenie v rámci podporných 
a priemyselných technológií“ a prioritu 
„Spoločenské výzvy“ sa vyčlení na nástroj 
pre MSP.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1823
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – rozpis rozpočtu – tabuľka – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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v článku 26 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1824
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha Ila (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha IIa
HORIZONT 2020 – Súbor „nástrojov“

Hlavný cieľ: Participatívne projekty
Opis: Univerzity, organizácie realizujúce 
výskum, organizácie občianskej 
spoločnosti (vrátane MVO), orgány 
verejnej správy a podniky (najmä MSP) 
spolupracujúce na spoločných cieľoch 
s využitím spoločných kapacít 
uskutočňujú činnosti vzájomného 
vzdelávania, ako aj výskum s cieľom 
dosiahnuť výsledky prispôsobené 
potrebám rôznych druhov partnerov.
Prevládajúca forma 
financovania/vykonávania: granty, ceny, 
verejné obstarávanie.

Or. en

Odôvodnenie

Uvedená príloha sa pripojí k navrhovanému súboru nástrojov, ktorý predložil spravodajca 
a ktorý sa týka osobitných výziev na predkladanie projektov, v prípade ktorých vykonávajú 
výskumné a inovačné činnosti organizácie občianskej spoločnosti alebo sa tieto organizácie 
a občania aktívne podieľajú na projekte, ktorého výsledkom je vzájomné vzdelávanie rôznych 
druhov partnerov.


