
AM\907980SK.doc PE492.814v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2011/0402(CNS)

5.7.2012

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE 
NÁVRHY
586 – 753

Návrh správy
Maria Da Graça Carvalho
(PE489.688v01-00)

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje špecifický program na 
vykonávanie programu Horizont 2020 – Rámcový program pre výskum a 
inovácie (2014 – 2020)

Návrh rozhodnutia
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))



PE492.814v01-00 2/127 AM\907980SK.doc

SK

AM_Com_LegReport



AM\907980SK.doc 3/127 PE492.814v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zdravie, demografické zmeny a 
blahobyt

1. Zdravie a blahobyt

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Efektívna podpora zdravia vychádzajúca z 
podložených údajov predchádza 
ochoreniam, zvyšuje pohodu a je 
nákladovo efektívna. Podpora zdravia a 
prevencia chorôb súčasne závisia od 
pochopenia determinantov zdravia, od 
efektívnych nástrojov prevencie, napríklad 
očkovania, efektívneho dohľadu nad 
zdravím a chorobami, pripravenosti v tejto 
oblasti a efektívnych programov skríningu.

Efektívna podpora zdravia vychádzajúca 
z podložených údajov predchádza 
ochoreniam, zvyšuje pohodu, znižuje 
mieru postihnutia, závislosť a sociálne 
vylúčenie a je nákladovo efektívna. 
Podpora zdravia a prevencia chorôb 
súčasne závisia od pochopenia 
determinantov zdravia, od efektívnych 
nástrojov prevencie, napríklad očkovania, 
efektívneho dohľadu nad zdravím a 
chorobami, pripravenosti v tejto oblasti a 
efektívnych programov skríningu.
Zohľadňuje sa aj kultúrny, sociálny, 
behaviorálny a psychologický rozmer 
zdravia. Spoločenské a humanitné vedy 
tak musia zohrávať významnú úlohu v 
pochopení zdravia a blahobytu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 588
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Efektívna podpora zdravia vychádzajúca z 
podložených údajov predchádza 
ochoreniam, zvyšuje pohodu a je 
nákladovo efektívna. Podpora zdravia a 
prevencia chorôb súčasne závisia od 
pochopenia determinantov zdravia, od 
efektívnych nástrojov prevencie, napríklad 
očkovania, efektívneho dohľadu nad 
zdravím a chorobami, pripravenosti v tejto 
oblasti a efektívnych programov skríningu.

Efektívna podpora zdravia vychádzajúca z 
podložených údajov predchádza 
ochoreniam, zvyšuje pohodu a je 
nákladovo efektívna. Podpora zdravia a
prevencia chorôb súčasne závisia od 
pochopenia determinantov zdravia, od 
efektívnych nástrojov prevencie, napríklad 
aktívneho a zdravého životného štýlu, 
očkovania, efektívneho dohľadu nad 
zdravím a chorobami, pripravenosti v tejto 
oblasti, efektívnych programov skríningu a 
lepšieho a integrovaného poskytovania 
zdravotnej starostlivosti zameranej na 
pacienta.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úspešnosť snáh v rámci prevencie, 
zmiernenia, liečby a eliminácie chorôb, 
postihnutí a zníženej funkčnosti je 
podmienená základným pochopením ich 
príčin, procesov a vplyvov, ako aj faktorov 
podmieňujúcich dobré zdravie a pohodu. 
Rovnako je nevyhnutná efektívna výmena 
údajov a ich prepojenie s rozsiahlymi 
kohortnými štúdiami v reálnych 
podmienkach, ako aj prenesenie výsledkov 
výskumov do klinickej oblasti, 
predovšetkým formou klinických štúdií.

Úspešnosť snáh v rámci prevencie, 
zmiernenia, liečby a eliminácie chorôb, 
postihnutí a zníženej funkčnosti je 
podmienená základným pochopením ich 
príčin, procesov a vplyvov, ako aj faktorov 
podmieňujúcich dobré zdravie a pohodu. 
Rovnako je nevyhnutná efektívna výmena 
údajov a ich prepojenie s rozsiahlymi 
kohortovými štúdiami v reálnych 
podmienkach, ako aj prenesenie výsledkov 
výskumov do klinickej oblasti, 
predovšetkým formou klinických štúdií.
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Pri prenášaní výsledkov výskumu zo 
základného výskumu do klinickej praxe je 
potrebné, aby sa v rámci klinických 
skúšok vytvorilo predbežné prepojenie 
medzi výsledkami získanými v laboratóriu 
a pacientom prostredníctvom 
translačného výskumu: „prístup od 
laboratórneho stola k posteli“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 590
Norbert Glante

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Narastajúci počet ochorení a postihnutí v 
kontexte starnúcej populácie prináša nové 
požiadavky v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. Zachovanie efektívnej 
starostlivosti a zdravia pre všetky vekové 
kategórie vyžaduje zdokonalenie systému 
rozhodovania v oblasti prevencie a 
poskytovania liečby, identifikáciu a 
podporu šírenia osvedčených postupov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu 
integrovanej starostlivosti a prijímanie 
technologických, organizačných a 
spoločenských inovácií, ktoré umožnia 
predovšetkým starším osobám zostať 
aktívne a nezávislé. Tieto kroky prispejú k 
zvýšeniu a predĺženiu ich fyzickej, 
sociálnej a psychickej pohody.

Narastajúci počet ochorení a postihnutí v 
kontexte starnúcej populácie prináša nové 
požiadavky v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti, ale aj vo výskume a vývoji 
sociálnych inovácií. Zachovanie efektívnej 
starostlivosti a zdravia pre všetky vekové 
kategórie vyžaduje zdokonalenie systému 
rozhodovania v oblasti prevencie a 
poskytovania liečby, identifikáciu a 
podporu šírenia osvedčených postupov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu 
integrovanej starostlivosti a prijímanie 
technologických, organizačných a 
spoločenských inovácií, ktoré umožnia 
predovšetkým starším osobám zostať 
aktívne a nezávislé. Tieto kroky prispejú 
k zvýšeniu a predĺženiu ich fyzickej, 
sociálnej, hospodárskej a psychickej 
pohody. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať chronickým ochoreniam, ako je 
rakovina, kardiovaskulárne choroby, 
reumatické choroby a choroby 
pohybového ústrojenstva, cukrovka a 
respiračné a duševné choroby. 

Or. de
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Odôvodnenie

Dôraz by sa mal klásť na choroby, ktoré sa vyskytujú mimoriadne často a majú obzvlášť veľký 
dosah na spoločnosť ako celok. V mnohých prípadoch sa vie len málo o príčinách týchto 
chorôb a možnej liečbe, a preto je zvlášť potrebné koordinované európske financovanie 
výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 591
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Narastajúci počet ochorení a postihnutí v 
kontexte starnúcej populácie prináša nové 
požiadavky v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. Zachovanie efektívnej 
starostlivosti a zdravia pre všetky vekové 
kategórie vyžaduje zdokonalenie systému 
rozhodovania v oblasti prevencie a 
poskytovania liečby, identifikáciu a 
podporu šírenia osvedčených postupov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu 
integrovanej starostlivosti a prijímanie 
technologických, organizačných a 
spoločenských inovácií, ktoré umožnia 
predovšetkým starším osobám zostať 
aktívne a nezávislé. Tieto kroky prispejú k 
zvýšeniu a predĺženiu ich fyzickej, 
sociálnej a psychickej pohody.

Narastajúci počet ochorení a postihnutí v 
kontexte starnúcej populácie prináša nové 
požiadavky v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. Zachovanie efektívnej 
starostlivosti a zdravia pre všetky vekové 
kategórie vyžaduje zdokonalenie systému 
rozhodovania v oblasti prevencie a 
poskytovania liečby, identifikáciu a 
podporu šírenia osvedčených postupov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu 
integrovanej starostlivosti a prijímanie 
technologických, organizačných a 
spoločenských inovácií, ktoré umožnia 
predovšetkým starším osobám zostať 
aktívne a nezávislé. Tieto kroky prispejú 
k zvýšeniu a predĺženiu ich fyzickej, 
sociálnej, hospodárskej a psychickej 
pohody. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať chronickým ochoreniam, ako je 
rakovina, kardiovaskulárne choroby, 
reumatické choroby a choroby 
pohybového ústrojenstva, cukrovka, 
respiračné a duševné choroby.

Or. en

Odôvodnenie

Reumatické choroby a choroby pohybového ústrojenstva sú hlavnou príčinou nielen straty 
zamestnania a predčasného odchodu do dôchodku, ale aj zdravotného postihnutia a zníženej 
pohyblivosti, a predstavujú obrovské zaťaženie pre rodiny, zamestnávateľov, poisťovne a 
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systémy sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti v celej EÚ. Mali by sa zaradiť na 
zoznam závažných chronických ochorení, pretože sú rovnako významné a v niektorých 
prípadoch dokonca významnejšie, pokiaľ ide o výskyt alebo vplyv na systémy verejného 
zdravotníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 592
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Narastajúci počet ochorení a postihnutí v 
kontexte starnúcej populácie prináša nové 
požiadavky v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. Zachovanie efektívnej 
starostlivosti a zdravia pre všetky vekové 
kategórie vyžaduje zdokonalenie systému 
rozhodovania v oblasti prevencie a
poskytovania liečby, identifikáciu a 
podporu šírenia osvedčených postupov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu 
integrovanej starostlivosti a prijímanie 
technologických, organizačných a 
spoločenských inovácií, ktoré umožnia 
predovšetkým starším osobám zostať 
aktívne a nezávislé. Tieto kroky prispejú k 
zvýšeniu a predĺženiu ich fyzickej, 
sociálnej a psychickej pohody.

Narastajúci počet ochorení a postihnutí v 
kontexte starnúcej populácie prináša nové 
požiadavky v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. Zachovanie efektívnej 
starostlivosti a zdravia pre všetky vekové 
kategórie vyžaduje zdokonalenie systému 
rozhodovania v oblasti prevencie,
poskytovania liečby, rehabilitácie a 
rekvalifikácie, identifikáciu a podporu 
šírenia osvedčených postupov v oblasti 
zdravotnej starostlivosti, podporu 
integrovanej starostlivosti a prijímanie 
technologických, organizačných a 
spoločenských inovácií, ktoré umožnia 
predovšetkým starším osobám zostať 
aktívne a nezávislé. Tieto kroky prispejú k 
zvýšeniu a predĺženiu ich fyzickej, 
sociálnej a psychickej pohody.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Narastajúci počet ochorení a postihnutí v 
kontexte starnúcej populácie prináša nové 

Narastajúci počet ochorení, a to najmä 
chronických, a postihnutí v kontexte 
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požiadavky v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. Zachovanie efektívnej 
starostlivosti a zdravia pre všetky vekové 
kategórie vyžaduje zdokonalenie systému 
rozhodovania v oblasti prevencie a 
poskytovania liečby, identifikáciu a 
podporu šírenia osvedčených postupov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu 
integrovanej starostlivosti a prijímanie 
technologických, organizačných a 
spoločenských inovácií, ktoré umožnia 
predovšetkým starším osobám zostať 
aktívne a nezávislé. Tieto kroky prispejú k 
zvýšeniu a predĺženiu ich fyzickej, 
sociálnej a psychickej pohody.

starnúcej populácie prináša nové 
požiadavky v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. Zachovanie efektívnej 
starostlivosti a zdravia pre všetky vekové 
kategórie vyžaduje zdokonalenie systému 
rozhodovania v oblasti prevencie a 
poskytovania liečby, identifikáciu a 
podporu šírenia osvedčených postupov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu 
integrovanej starostlivosti a prijímanie 
technologických, organizačných a 
spoločenských inovácií, ktoré umožnia 
predovšetkým starším osobám zostať 
aktívne a nezávislé. Tieto kroky prispejú k 
zvýšeniu a predĺženiu ich fyzickej, 
sociálnej a psychickej pohody.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Narastajúci počet ochorení a postihnutí v 
kontexte starnúcej populácie prináša nové 
požiadavky v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. Zachovanie efektívnej 
starostlivosti a zdravia pre všetky vekové 
kategórie vyžaduje zdokonalenie systému 
rozhodovania v oblasti prevencie a 
poskytovania liečby, identifikáciu a 
podporu šírenia osvedčených postupov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu 
integrovanej starostlivosti a prijímanie 
technologických, organizačných a 
spoločenských inovácií, ktoré umožnia 
predovšetkým starším osobám zostať 
aktívne a nezávislé. Tieto kroky prispejú k 
zvýšeniu a predĺženiu ich fyzickej, 
sociálnej a psychickej pohody.

Narastajúci počet ochorení a postihnutí v 
kontexte starnúcej populácie prináša nové 
požiadavky v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. Zachovanie efektívnej 
starostlivosti a zdravia pre všetky vekové 
kategórie vyžaduje zdokonalenie systému 
rozhodovania v oblasti prevencie a 
poskytovania liečby, identifikáciu a 
podporu šírenia osvedčených postupov v
oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu 
integrovanej starostlivosti a prijímanie 
technologických, organizačných a 
spoločenských inovácií, ktoré umožnia 
predovšetkým starším osobám zostať 
aktívne a nezávislé. Tieto kroky prispejú 
k zvýšeniu a predĺženiu ich fyzickej, 
sociálnej, hospodárskej a psychickej 
pohody. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať chronickým ochoreniam, ako je 
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rakovina, kardiovaskulárne choroby, 
reumatické choroby a choroby 
pohybového ústrojenstva, cukrovka, 
respiračné a duševné choroby.

Or. en

Odôvodnenie

V texte Komisie sa neuvádzajú žiadne konkrétne choroby, čo môže byť vhodnejšie, aby sa 
predišlo príliš normatívnemu charakteru.  Ak však padne rozhodnutie uprednostniť určité 
choroby, existujú dôkazy o tom, že reumatické choroby a choroby pohybového ústrojenstva 
patria k najrozšírenejším, najčastejšie vedúcim k postihnutiu a najnákladnejším chronickým 
neprenosným chorobám postihujúcim európske obyvateľstvo, a preto stoja za zmienku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 595
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Narastajúci počet ochorení a postihnutí v 
kontexte starnúcej populácie prináša nové 
požiadavky v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. Zachovanie efektívnej 
starostlivosti a zdravia pre všetky vekové 
kategórie vyžaduje zdokonalenie systému 
rozhodovania v oblasti prevencie a 
poskytovania liečby, identifikáciu a 
podporu šírenia osvedčených postupov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu 
integrovanej starostlivosti a prijímanie 
technologických, organizačných a 
spoločenských inovácií, ktoré umožnia 
predovšetkým starším osobám zostať 
aktívne a nezávislé. Tieto kroky prispejú k 
zvýšeniu a predĺženiu ich fyzickej, 
sociálnej a psychickej pohody.

Narastajúci počet ochorení a postihnutí v 
kontexte starnúcej populácie prináša nové 
požiadavky v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. Zachovanie efektívnej 
starostlivosti a zdravia pre všetky vekové 
kategórie vyžaduje zdokonalenie systému 
rozhodovania v oblasti prevencie a 
poskytovania liečby, identifikáciu a 
podporu šírenia osvedčených postupov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu 
integrovanej starostlivosti zahŕňajúcej aj 
zásahy doplnkovej a alternatívnej 
medicíny a prijímanie technologických, 
organizačných a spoločenských inovácií, 
ktoré umožnia predovšetkým starším
osobám zostať aktívne a nezávislé. Tieto 
kroky prispejú k zvýšeniu a predĺženiu ich 
fyzickej, sociálnej a psychickej pohody.

Or. en
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Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo budúce financovanie výskumu v oblasti doplnkovej a alternatívnej 
medicíny, malo by sa výslovne uviesť v osobitnom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 596
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Narastajúci počet ochorení a postihnutí v 
kontexte starnúcej populácie prináša nové 
požiadavky v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. Zachovanie efektívnej 
starostlivosti a zdravia pre všetky vekové 
kategórie vyžaduje zdokonalenie systému 
rozhodovania v oblasti prevencie a 
poskytovania liečby, identifikáciu a 
podporu šírenia osvedčených postupov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu 
integrovanej starostlivosti a prijímanie 
technologických, organizačných a 
spoločenských inovácií, ktoré umožnia 
predovšetkým starším osobám zostať 
aktívne a nezávislé. Tieto kroky prispejú k 
zvýšeniu a predĺženiu ich fyzickej, 
sociálnej a psychickej pohody.

Narastajúci počet ochorení a postihnutí v 
kontexte starnúcej populácie prináša nové 
požiadavky v oblasti zdravia a zdravotnej 
starostlivosti. Zachovanie efektívnej 
starostlivosti a zdravia pre všetky vekové 
kategórie vyžaduje zdokonalenie systému 
rozhodovania v oblasti prevencie a 
poskytovania liečby, identifikáciu a 
podporu šírenia osvedčených postupov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu 
integrovanej starostlivosti a prijímanie 
technologických, organizačných a 
spoločenských inovácií, ktoré umožnia 
predovšetkým starším osobám zostať 
aktívne a nezávislé a budú rešpektovať a 
uľahčovať ich rozhodnutia týkajúce sa 
zdravotnej starostlivosti. Tieto kroky 
prispejú k zvýšeniu a predĺženiu ich 
fyzickej, sociálnej a psychickej pohody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

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

Všetky tieto činnosti budú realizované tak, 
aby poskytovali podporu v etapách 
výskumu a inovácie, čím sa zvýši 
konkurencieschopnosť európskych 
podnikov, a podnietili rozvoj nových 
príležitostí na trhu.

Všetky tieto činnosti budú realizované tak, 
aby poskytovali podporu v etapách 
výskumu a inovácie, čím sa zvýši 
konkurencieschopnosť európskych 
priemyselných odvetví a MSP, a podnietili 
rozvoj nových príležitostí na trhu.

Or. sl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všetky tieto činnosti budú realizované tak, 
aby poskytovali podporu v etapách 
výskumu a inovácie, čím sa zvýši 
konkurencieschopnosť európskych 
podnikov, a podnietili rozvoj nových 
príležitostí na trhu.

Všetky tieto činnosti budú realizované tak, 
aby poskytovali podporu v etapách 
výskumu a inovácie vrátane podpory 
špičkového základného výskumu v oblasti 
zdravia, čím sa zvýši 
konkurencieschopnosť európskych 
priemyselných odvetví, a podnietili rozvoj 
nových príležitostí na trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 599
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všetky tieto činnosti budú realizované tak, 
aby poskytovali podporu v etapách 
výskumu a inovácie, čím sa zvýši 
konkurencieschopnosť európskych 

Všetky tieto činnosti budú realizované tak, 
aby poskytovali podporu v etapách 
výskumu a inovácie, čím sa zvýši 
konkurencieschopnosť európskych 
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podnikov, a podnietili rozvoj nových 
príležitostí na trhu.

priemyselných odvetví, a podnietili rozvoj 
nových príležitostí na trhu na základe 
integrovaného prístupu zameraného na 
pacienta.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 600
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prierezovým cieľom spoločenských výziev 
je zladiť výskumné a inovačné nástroje 
Únie so stratégiou EÚ 2020 zabezpečením 
inteligentného, inkluzívneho a 
udržateľného rastu. Priority by sa mali 
stanoviť so zámerom riešiť 
najnaliehavejšie spoločenské výzvy a to 
tým najúčinnejším spôsobom. 
Uprednostniť by sa mali opatrenia, ktoré 
zabezpečia riešenia rýchlym a účinným 
spôsobom a ktoré sú schopné premeniť 
výskum na konkrétne merateľné výsledky.

Or. en

Odôvodnenie

EÚ má špičkových výskumníkov a vedcov, ale zaostáva za USA a niektorými ázijskými 
krajinami v schopnosti premeniť výsledky výskumu na konkrétne produkty, služby a riešenia.
V čase hospodárskych a spoločenských ťažkostí, keď sa financovanie výskumu a inovácií na 
vnútroštátnej úrovni v dôsledku úsporných opatrení radikálne obmedzuje, by sa finančná 
podpora EÚ mala zamerať na aplikovaný výskum a trhovo orientované riešenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 601
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – odsek 4a (nový)



AM\907980SK.doc 13/127 PE492.814v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vývoj nástrojov urýchľujúcich výskum, 
ako napríklad patentových združení 
umožňujúcich spoločné využívanie práv 
priemyselného vlastníctva, aby bolo 
možné poskytnúť držiteľom práv náležitú 
kompenzáciu, pri súčasnom oceňovaní 
inovácií s cieľom podporovať otváranie 
výskumu a pôsobiť ako katalyzátor úsilia 
verejného a súkromného sektora.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dosiahnutie preukázateľne efektívnej 
podpory zdravia a prevencie chorôb 
vyžaduje lepšie pochopenie determinantov 
zdravia, ktoré súčasne umožní vypracovať 
komplexné ukazovatele zdravia a pohody v 
rámci Únie. Výskum sa zameria na faktory 
správania (vrátane životného štýlu),
sociálno-hospodárske a genetické faktory v 
najširšom zmysle. Využijú sa pritom 
dlhodobé kohortné štúdie a ich prepojenie s 
údajmi z výskumu v tzv. omických vedách 
(vedy s príponou „-omika“) a iné metódy.

Dosiahnutie preukázateľne efektívnej 
podpory zdravia, pohody a prevencie 
chorôb vyžaduje lepšie pochopenie 
determinantov zdravia, ktoré súčasne 
umožní vypracovať komplexné 
ukazovatele zdravia a pohody v rámci 
Únie. Výskum sa zameria na faktory 
životného prostredia a správania (vrátane 
životného štýlu) a na biologické, sociálno-
hospodárske a genetické faktory v 
najširšom zmysle. Využijú sa pritom 
dlhodobé kohortové štúdie, biobanky a ich 
prepojenie s údajmi z výskumu v tzv. 
omických vedách (vedy s príponou „-
omika“) a iné metódy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dosiahnutie preukázateľne efektívnej 
podpory zdravia a prevencie chorôb 
vyžaduje lepšie pochopenie determinantov 
zdravia, ktoré súčasne umožní vypracovať 
komplexné ukazovatele zdravia a pohody v 
rámci Únie. Výskum sa zameria na faktory 
správania (vrátane životného štýlu), 
sociálno-hospodárske a genetické faktory v 
najširšom zmysle. Využijú sa pritom 
dlhodobé kohortné štúdie a ich prepojenie s 
údajmi z výskumu v tzv. omických vedách 
(vedy s príponou „-omika“) a iné metódy.

Dosiahnutie preukázateľne efektívnej 
podpory zdravia a prevencie chorôb 
vyžaduje lepšie pochopenie determinantov 
zdravia, ktoré súčasne umožní vypracovať 
komplexné ukazovatele zdravia a pohody v 
rámci Únie. Výskum sa zameria na faktory 
životného prostredia, zamestnania a 
správania (vrátane životného štýlu) a na
sociálno-hospodárske (s osobitnou 
pozornosťou venovanou chudobe), 
genetické a patogénne faktory v najširšom
zmysle. Využijú sa pritom dlhodobé 
kohortové štúdie a ich prepojenie s údajmi 
z výskumu v tzv. omických vedách (vedy s 
príponou „-omika“) a iné metódy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Lepšie pochopenie životného prostredia 
ako determinantu zdravia bude napríklad
vyžadovať integrované metódy z oblasti 
molekulárnej biológie, epidemiológie a 
toxikológie zamerané na skúmanie vzťahov 
medzi zdravím a životným prostredím 
vrátane štúdií režimov pôsobenia 
chemických látok a kombinovaného 
pôsobenia znečistenia a iných stresových 
faktorov súvisiacich so životným 
prostredím a klímou, integrovaného 
toxikologického testovania, ako aj 
alternatívnych metód testovania na 
zvieratách. Pri hodnotení pôsobenia 
jednotlivých faktorov sú potrebné inovačné 

Lepšie pochopenie životného prostredia 
ako determinantu zdravia bude vyžadovať 
najmä na človeka orientované integrované 
metódy z oblasti molekulárnej biológie, 
epidemiológie a toxikológie zamerané na 
skúmanie vzťahov medzi zdravím a 
životným prostredím a na objasnenie 
základných mechanizmov chorôb a 
toxicity pre človeka vrátane štúdií režimov 
pôsobenia chemických látok a 
kombinovaného pôsobenia znečistenia a 
iných stresových faktorov súvisiacich so 
životným prostredím a klímou, 
integrovaného toxikologického testovania, 
ako aj alternatívnych metód testovania na 
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prístupy využívajúce biologické 
ukazovatele novej generácie vychádzajúce 
z omických vied a epigenetiky, 
biologického monitorovania ľudí, 
hodnotenia vystavenia osôb jednotlivým 
faktorom a modelovania s cieľom pochopiť
kombinované, kumulatívne a akútne 
pôsobenie jednotlivých spoločensko-
hospodárskych i behaviorálnych faktorov. 
Podporí sa lepšie prepojenie s údajmi o 
životnom prostredí pomocou pokročilých 
informačných systémov.

zvieratách. Pri hodnotení pôsobenia 
jednotlivých faktorov sú potrebné inovačné 
prístupy využívajúce na človeka 
orientované biologické ukazovatele novej 
generácie vychádzajúce z omických vied a 
epigenetiky, biologického monitorovania 
ľudí, hodnotenia vystavenia osôb 
jednotlivým faktorom a modelovania s 
cieľom pochopiť kombinované, 
kumulatívne a akútne pôsobenie 
jednotlivých spoločensko-hospodárskych i 
behaviorálnych faktorov. Podporí sa lepšie 
prepojenie s údajmi o životnom prostredí 
pomocou pokročilých informačných 
systémov.

Or. fr

Odôvodnenie

Zlepšenia toxikologických testov vyžadujú prístupy orientované na človeka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Lepšie pochopenie životného prostredia 
ako determinantu zdravia bude napríklad 
vyžadovať integrované metódy z oblasti 
molekulárnej biológie, epidemiológie a 
toxikológie zamerané na skúmanie vzťahov 
medzi zdravím a životným prostredím 
vrátane štúdií režimov pôsobenia 
chemických látok a kombinovaného 
pôsobenia znečistenia a iných stresových 
faktorov súvisiacich so životným 
prostredím a klímou, integrovaného 
toxikologického testovania, ako aj 
alternatívnych metód testovania na 
zvieratách. Pri hodnotení pôsobenia 
jednotlivých faktorov sú potrebné inovačné 
prístupy využívajúce biologické 

Lepšie pochopenie životného prostredia 
ako determinantu zdravia bude napríklad 
vyžadovať integrované metódy z oblasti 
molekulárnej biológie, epidemiológie a 
toxikológie zamerané na skúmanie vzťahov 
medzi zdravím a životným prostredím 
vrátane štúdií režimov pôsobenia 
chemických látok a kombinovaného 
pôsobenia znečistenia a iných stresových 
faktorov súvisiacich so životným 
prostredím a klímou, integrovaného 
toxikologického testovania, ako aj 
alternatívnych metód testovania na 
zvieratách. Pri hodnotení pôsobenia 
jednotlivých faktorov sú potrebné inovačné 
prístupy využívajúce biologické 
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ukazovatele novej generácie vychádzajúce 
z omických vied a epigenetiky, 
biologického monitorovania ľudí, 
hodnotenia vystavenia osôb jednotlivým 
faktorom a modelovania s cieľom pochopiť 
kombinované, kumulatívne a akútne 
pôsobenie jednotlivých spoločensko-
hospodárskych i behaviorálnych faktorov. 
Podporí sa lepšie prepojenie s údajmi o 
životnom prostredí pomocou pokročilých 
informačných systémov.

ukazovatele novej generácie vychádzajúce 
z omických vied a epigenetiky, 
biologického monitorovania ľudí, 
hodnotenia vystavenia osôb jednotlivým 
faktorom a modelovania s cieľom pochopiť 
kombinované, kumulatívne a akútne 
pôsobenie so začlenením spoločensko-
hospodárskych i behaviorálnych faktorov a 
vytvárania prostredia na pomoc zotaveniu 
a rehabilitácii. Podporí sa lepšie 
prepojenie s údajmi o životnom prostredí 
pomocou pokročilých informačných 
systémov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 606
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Lepšie pochopenie životného prostredia 
ako determinantu zdravia bude napríklad
vyžadovať integrované metódy z oblasti 
molekulárnej biológie, epidemiológie a 
toxikológie zamerané na skúmanie vzťahov 
medzi zdravím a životným prostredím 
vrátane štúdií režimov pôsobenia 
chemických látok a kombinovaného 
pôsobenia znečistenia a iných stresových 
faktorov súvisiacich so životným 
prostredím a klímou, integrovaného 
toxikologického testovania, ako aj 
alternatívnych metód testovania na 
zvieratách. Pri hodnotení pôsobenia 
jednotlivých faktorov sú potrebné inovačné 
prístupy využívajúce biologické 
ukazovatele novej generácie vychádzajúce 
z omických vied a epigenetiky, 
biologického monitorovania ľudí, 
hodnotenia vystavenia osôb jednotlivým 
faktorom a modelovania s cieľom pochopiť 

Lepšie pochopenie životného prostredia 
ako determinantu zdravia bude vyžadovať 
najmä integrované a pre človeka 
relevantné metódy z oblasti molekulárnej 
biológie, epidemiológie a toxikológie 
zamerané na skúmanie vzťahov medzi 
zdravím a životným prostredím vrátane 
štúdií režimov pôsobenia chemických látok 
a kombinovaného pôsobenia znečistenia a 
iných stresových faktorov súvisiacich so 
životným prostredím a klímou, 
integrovaného toxikologického testovania, 
ako aj alternatívnych metód testovania na 
zvieratách. Pri hodnotení pôsobenia 
jednotlivých faktorov sú potrebné inovačné 
prístupy využívajúce pre človeka 
relevantné biologické ukazovatele novej 
generácie vychádzajúce z omických vied 
a epigenetiky, biologického monitorovania 
ľudí, hodnotenia vystavenia osôb 
jednotlivým faktorom a modelovania 
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kombinované, kumulatívne a akútne 
pôsobenie jednotlivých spoločensko-
hospodárskych i behaviorálnych faktorov. 
Podporí sa lepšie prepojenie s údajmi o 
životnom prostredí pomocou pokročilých 
informačných systémov.

s cieľom pochopiť kombinované, 
kumulatívne a akútne pôsobenie 
jednotlivých spoločensko-hospodárskych 
i behaviorálnych faktorov. Podporí sa 
lepšie prepojenie s údajmi o životnom 
prostredí pomocou pokročilých 
informačných systémov.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľ vykonávať toxikologické testy s dôrazom na alternatívy nahrádzajúce testy na zvieratách 
vyžaduje uplatňovanie prístupov relevantných pre človeka, ktoré predvídajú postup ľudských 
chorôb a toxicity než lepšie testy na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto spôsobom bude možné posúdiť 
existujúce i plánované politiky a programy 
a zabezpečiť podporu zo strany politík. 
Súčasne je možné vypracovať účinnejšie 
opatrenia v oblasti správania, prevencie a 
vzdelávacích programov vrátane 
programov zameraných na zvyšovanie 
zdravotnej gramotnosti v oblasti výživy, 
očkovania a iných opatrení v rámci 
základnej starostlivosti.

Týmto spôsobom bude možné posúdiť 
existujúce i plánované politiky a programy 
a zabezpečiť podporu zo strany politík. 
Súčasne je možné vypracovať účinnejšie 
opatrenia v oblasti správania, prevencie a 
vzdelávacích programov vrátane 
programov zameraných na zvyšovanie 
zdravotnej gramotnosti v oblasti výživy, 
očkovania a iných opatrení v rámci 
základnej starostlivosti. Podobne možno 
rozvíjať aj prístupy zohľadňujúce zdravie 
vo všetkých oblastiach (napríklad tie, 
ktoré sa zaoberajú životným prostredím 
a pracoviskom) s cieľom minimalizovať 
rizikové faktory.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
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Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 609
Henri Weber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ľudí neustále ohrozujú nové a akútne 
infekcie (vrátane infekcií v dôsledku 
klimatických zmien), odolnosť existujúcich 
patogénov voči liekom a iné priame a 
nepriame dôsledky klimatických zmien. 
Modelovanie epidémií, efektívne 
reagovanie na pandémie a reagovanie na 
následky neinfekčných chorôb 
vznikajúcich v dôsledku klimatických 
zmien, napríklad snahou o udržanie a 
zvýšenie možností boja proti infekčným 
ochoreniam rezistentným voči liekom, 

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

vyžadujú dokonalejšie metódy dohľadu, 
siete včasného varovania, zdravotnícke 
organizácie a kampane zamerané na 
pripravenosť na tieto situácie. S cieľom 
vyrovnať sa s týmito globálnymi výzvami 
bude EÚ v spolupráci s príslušnými 
krajinami realizovať opatrenia zamerané 
na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v 
oblasti zdravotnej politiky, zlepšenie 
služieb zdravotnej starostlivosti a podporu 
ich vlastných výskumných kapacít.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Ľudí neustále ohrozujú nové a akútne 
infekcie (vrátane infekcií v dôsledku 
klimatických zmien), odolnosť existujúcich 
patogénov voči liekom a iné priame a 
nepriame dôsledky klimatických zmien. 
Modelovanie epidémií, efektívne 
reagovanie na pandémie a reagovanie na 
následky neinfekčných chorôb 
vznikajúcich v dôsledku klimatických 
zmien, napríklad snahou o udržanie a 
zvýšenie možností boja proti infekčným 
ochoreniam rezistentným voči liekom, 
vyžadujú dokonalejšie metódy dohľadu, 
siete včasného varovania, zdravotnícke 
organizácie a kampane zamerané na 
pripravenosť na tieto situácie. S cieľom 
vyrovnať sa s týmito globálnymi výzvami 
bude EÚ v spolupráci s príslušnými 
krajinami realizovať opatrenia zamerané 
na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v 
oblasti zdravotnej politiky, zlepšenie 
služieb zdravotnej starostlivosti a podporu 
ich vlastných výskumných kapacít.
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Or. fr

Odôvodnenie

Výzvy, ktoré sa tu uvádzajú, majú globálny charakter. Malo by sa odkázať na všeobecnú 
politiku EÚ týkajúcu sa tejto otázky, ako bola stanovená v oznámení Komisie z 31. marca 
2010 s názvom Úloha EÚ v oblasti celosvetového zdravia (COM(2010)0128 v konečnom 
znení), ktoré Rada schválila 10. mája 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 611
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Ľudí neustále ohrozujú nové a akútne 
infekcie (vrátane infekcií v dôsledku 
klimatických zmien), odolnosť existujúcich 
patogénov voči liekom a iné priame a 
nepriame dôsledky klimatických zmien. 
Modelovanie epidémií, efektívne 
reagovanie na pandémie a reagovanie na 
následky neinfekčných chorôb 
vznikajúcich v dôsledku klimatických 
zmien, napríklad snahou o udržanie a 
zvýšenie možností boja proti infekčným 
ochoreniam rezistentným voči liekom, 
vyžadujú dokonalejšie metódy dohľadu, 
siete včasného varovania, zdravotnícke 
organizácie a kampane zamerané na 
pripravenosť na tieto situácie. S cieľom 
vyrovnať sa s týmito globálnymi výzvami 
bude EÚ v spolupráci s príslušnými 
krajinami realizovať opatrenia zamerané 
na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v 
oblasti zdravotnej politiky, zlepšenie 
služieb zdravotnej starostlivosti a podporu 
ich vlastných výskumných kapacít.

Or. fr
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Odôvodnenie

Výzvy, ktoré sa tu uvádzajú, majú globálny charakter. Malo by sa odkázať na všeobecnú 
politiku EÚ týkajúcu sa tejto otázky, ako bola stanovená v oznámení Komisie z 31. marca 
2010 s názvom Úloha EÚ v oblasti celosvetového zdravia (COM(2010)0128 v konečnom 
znení), ktoré Rada schválila 10. mája 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 612
Patrizia Toia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.5. Vývoj lepších preventívnych vakcín 1.5. Vývoj nových a lepších preventívnych 
vakcín

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.5. Vývoj lepších preventívnych vakcín 1.5. Vývoj lepších preventívnych vakcín a 
liekov

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Je potrebné vytvoriť efektívnejšie 
preventívne vakcíny (alebo iné preventívne 
opatrenia) a systémy očkovania pre širšiu 
škálu ochorení založené na získaných 
údajoch. Tento krok vyžaduje lepšie 
pochopenie ochorenia, procesu choroby a 
následných epidémií, prognostickejšie a 
účinnejšie predklinické hodnotenia 
bezpečnosti (ako sú koherentné prístupy 
kombinované s inými prístupmi, pri 
ktorých sa nevyužívajú zvieratá, alebo s 
redukčnými prístupmi) a realizáciu 
klinických a súvisiacich štúdií.

Or. fr

Odôvodnenie

Vo vývoji vakcín už dochádza k zásadnej zmene, pretože sa uplatňujú prognostickejšie a 
účinnejšie prístupy bez využívania zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 618
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Je potrebné vytvoriť efektívnejšie 
preventívne vakcíny (alebo iné preventívne 
opatrenia) a systémy očkovania pre širšiu 
škálu ochorení založené na získaných 
údajoch. Tento krok vyžaduje lepšie 
pochopenie ochorenia, procesu choroby a 
následných epidémií, prognostickejšie a 
efektívnejšie predklinické hodnotenia 
bezpečnosti (napríklad prístup zameraný 
na konzistentnosť spolu s inými 
prístupmi, pri ktorých sa nevyužívajú 
zvieratá, alebo s redukčnými prístupmi) a 
realizáciu klinických a súvisiacich štúdií.

Or. en

Odôvodnenie

Vo vývoji vakcín už dochádza k zásadnej zmene k prognostickejším a účinnejším prístupom 
bez využívania zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vývoj novej a efektívnejšej diagnostiky 
vyžaduje lepšie pochopenie zdravia, 
ochorenia a procesu choroby. Budú sa 
rozvíjať nové i existujúce technológie s 

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

cieľom výrazne zlepšiť výsledky liečby 
vďaka včasnejšej a presnejšej diagnostike a 
lepšiemu prispôsobeniu liečby jednotlivým 
pacientom. V tejto súvislosti budú 
prioritou diagnostické metódy, v rámci 
ktorých je pre príslušných pacientov 
k dispozícii prevencia alebo terapeutické 
opatrenia , alebo je pravdepodobné, že 
budú dostupné v blízkej budúcnosti.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Vývoj novej a efektívnejšej diagnostiky 
vyžaduje lepšie pochopenie zdravia, 
ochorenia a procesu choroby. Budú sa 
rozvíjať nové i existujúce technológie tak, 
aby sa mohli prispôsobiť rôznym 
environmentálnym a sociálno-
ekonomickým podmienkam, s cieľom 
zabezpečiť včasnejšiu a presnejšiu 
diagnostiku, ktorá umožní lepšie 
prispôsobenie liečby jednotlivým 
pacientom.

Or. fr

Odôvodnenie

Spoľahlivé diagnostické nástroje a ich dostupnosť majú zásadný význam pre monitorovanie a 
účinnú liečbu infekčných chorôb v rozvojových krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 621
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Vývoj novej a efektívnejšej diagnostiky 
vyžaduje lepšie pochopenie zdravia, 
ochorenia a procesu choroby. Budú sa 
rozvíjať nové i existujúce technológie tak, 
aby sa mohli prispôsobiť rôznym 
environmentálnym a sociálno-
ekonomickým podmienkam, s cieľom 
zabezpečiť včasnejšiu a presnejšiu 
diagnostiku, ktorá umožní lepšie 
prispôsobenie liečby jednotlivým 
pacientom.

Or. fr

Odôvodnenie

Spoľahlivé diagnostické nástroje a ich dostupnosť majú zásadný význam pre monitorovanie a 
účinnú liečbu infekčných chorôb v rozvojových krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Tieto aktivity sú potrebné na dosiahnutie súladu s cieľmi Medzinárodného konzorcia pre 
výskum zriedkavých chorôb a na podieľanie sa na ich plnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V rámci tohto návrhu by sa mali podporiť osvedčené diagnostické nástroje, ktoré už fungujú, 
predstavujú silnú oblasť výskumu a vyvíjajú sa tak, aby skrátili čas od objavenia príznakov po 
diagnostikovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 624
Henri Weber

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vývoj novej a efektívnejšej diagnostiky 
vyžaduje lepšie pochopenie zdravia, 
ochorenia a procesu choroby. Budú sa 
rozvíjať nové i existujúce technológie s 
cieľom výrazne zlepšiť výsledky liečby 

Vývoj novej a efektívnejšej diagnostiky 
vyžaduje lepšie pochopenie zdravia, 
ochorenia a procesu choroby. Budú sa 
rozvíjať nové i existujúce technológie tak, 
aby sa mohli prispôsobiť rôznym 
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vďaka včasnejšej a presnejšej diagnostike a 
lepšiemu prispôsobeniu liečby jednotlivým 
pacientom.

environmentálnym a sociálno-
ekonomickým podmienkam, s cieľom 
zabezpečiť včasnejšiu a presnejšiu 
diagnostiku, ktorá umožní lepšie 
prispôsobenie liečby jednotlivým 
pacientom.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 625
Marisa Matias

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.8 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.8. Liečba ochorenia 1.8. Rozvoj špecificky prispôsobených 
liečebných postupov a liečba ochorení

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Bioterapie zahŕňajú technologický pokrok v biomedicínskom výskume, ktorého cieľom je 
vyvinúť nové liečebné postupy líšiace sa od tradičných postupov. Interdisciplinárnosť sa 
dostatočne nezdôrazňuje. Súbežný výskum v disciplínach, ako sú matematika, informatika, 
etika a fyzika, je však často potrebný na to, aby bolo možné plniť spoločné a komplexné ciele, 
medzi ktoré patrí napríklad zdravotná starostlivosť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 629
Henri Weber

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 630
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 631
Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je dôležité podporiť zdokonaľovanie 
prierezových podporných technológií v 

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je dôležité podporiť zdokonaľovanie 
prierezových podporných technológií v 
oblasti liekov, vakcín a iných 
terapeutických prístupov vrátane 
transplantácie, génových a bunkových 
liečebných postupov, zvýšiť úspešnosť 
procesu vývoja liekov a vakcín (vrátane
alternatívnych metód, ktorá nahrádzajú 
klasické postupy testovania bezpečnosti a 
účinnosti, napr. vývoj nových metód), 
vyvinúť postupy regeneratívnej medicíny 

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

vrátane postupov využívajúcich kmeňové 
bunky, vyvinúť zdokonalené liečebné a 
asistenčné zariadenia a systémy, udržiavať 
a rozvíjať naše schopnosti v oblasti boja 
proti prenosným, zriedkavým, závažným a 
chronickým ochoreniam a podniknúť 
medicínske opatrenia v závislosti od 
dostupnosti účinných antimikrobiálnych 
liekov, vyvinúť komplexné postupy na 
liečenie komorbidít vo všetkých vekových 
kategóriách a vylúčiť polyfarmáciu. Tieto 
zlepšenia pomôžu pri vývoji nových, 
efektívnejších a lepšie prispôsobených, 
výhodnejších a udržateľných spôsobov 
liečby ochorení a zvládania postihnutia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 633
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je dôležité podporiť zdokonaľovanie 
prierezových podporných technológií v 
oblasti liekov, vakcín a iných 
terapeutických prístupov vrátane 
transplantácie, génových a bunkových 
liečebných postupov, zvýšiť úspešnosť 
procesu vývoja liekov a vakcín (vrátane 
alternatívnych metód, ktorá nahrádzajú 
klasické postupy testovania bezpečnosti a 
účinnosti, napr. vývoj nových metód), 
vyvinúť postupy regeneratívnej medicíny 
vrátane postupov využívajúcich kmeňové 
bunky, vyvinúť zdokonalené liečebné a 
asistenčné zariadenia a systémy, udržiavať 
a rozvíjať naše schopnosti v oblasti boja 
proti prenosným, zriedkavým, závažným a 
chronickým ochoreniam a podniknúť 
medicínske opatrenia v závislosti od 
dostupnosti účinných antimikrobiálnych 
liekov, vyvinúť komplexné postupy na 

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

liečenie komorbidít vo všetkých vekových 
kategóriách a vylúčiť polyfarmáciu pri 
náležitom zohľadnení doplnkovej a 
alternatívnej medicíny. Tieto zlepšenia 
pomôžu pri vývoji nových, efektívnejších, 
výhodnejších a udržateľných spôsobov 
liečby ochorení a zvládania postihnutia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum umožní zdokonaliť pokrokové 
a bunkové liečebné postupy. Zameria sa 
na liečbu chronických chorôb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.9. Prenos poznatkov do klinickej praxe a 
merateľné inovačné opatrenia

1.9. Prenos poznatkov do klinickej praxe a 
merateľné inovačné opatrenia vrátane 
psychosociálnych aspektov

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Prostriedkami na prenos biomedicínskych 
poznatkov do praxe k pacientom sú 
klinické štúdie, preto bude zabezpečená 
podpora štúdií, ako aj zlepšovanie ich 
prenosu do praxe. Ako príklady je možné 
uviesť vývoj lepších metodík, ktoré 
umožnia zameranie štúdií na príslušné 
skupiny populácie vrátane pacientov, ktorí 
trpia zriedkavými chorobami, inými 
sprievodnými ochoreniami alebo už 
podstupujú liečbu, porovnanie efektívnosti 
zásahov a riešení, ako aj zvýšené 
využívanie databáz a elektronických 
zdravotných záznamov ako zdrojov údajov 
pri štúdiách a prenose poznatkov. Osobitná 
podpora by sa mala zabezpečiť pre 
predklinický a/alebo klinický vývoj látok, 
ktoré majú jasný potenciál uspokojiť do 
značnej miery neuspokojené medicínske 
potreby, ako sú napríklad lieky na 
ojedinelé choroby. Podporí sa aj prenos 
iných druhov opatrení, napríklad opatrení 
súvisiacich s nezávislým životom v 
podmienkach reálneho sveta.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto aktivity sú potrebné na dosiahnutie súladu s cieľmi Medzinárodného konzorcia pre 
výskum zriedkavých chorôb a na podieľanie sa na ich plnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 637
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.9 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 638
Marisa Matias

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prostriedkami na prenos biomedicínskych 
poznatkov do praxe k pacientom sú 
klinické štúdie, preto bude zabezpečená 
podpora štúdií, ako aj zlepšovanie ich 
prenosu do praxe. Ako príklady je možné 
uviesť vývoj lepších metodík, ktoré 
umožnia zameranie štúdií na príslušné 
skupiny populácie vrátane pacientov, ktorí 
trpia inými sprievodnými ochoreniami 
alebo už podstupujú liečbu, porovnanie 

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

podstupujú liečbu, porovnanie efektívnosti 
zásahov a riešení, ako aj zvýšené 
využívanie databáz a elektronických 
zdravotných záznamov ako zdrojov údajov 
pri štúdiách a prenose poznatkov. Podporí 
sa aj prenos iných druhov opatrení, 
napríklad opatrení súvisiacich s nezávislým 
životom v podmienkach reálneho sveta.
Osobitná podpora by sa mala zabezpečiť 
pre predklinický a/alebo klinický vývoj 
látok, ktoré majú jasný potenciál 
uspokojiť do značnej miery neuspokojené 
medicínske potreby, ako sú napríklad 
lieky na ojedinelé choroby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.10 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.10. Lepšie využívanie údajov o zdraví 1.10. Lepšie zhromažďovanie a 
využívanie údajov o zdraví a 
štandardizované techniky analýzy údajov

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 641
Marisa Matias

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. sl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 643
Petru Constantin Luhan

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.11 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 644
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je potrebné podporiť vývoj vedeckých 
nástrojov, metód a štatistík na rýchle, 
presné a prognostické hodnotenie 
bezpečnosti, účinnosti a kvality 
zdravotníckych technológií vrátane nových 
liekov, biologických opatrení, 

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

technológií vrátane nových liekov, 
biologických opatrení, pokrokových 
liečebných postupov a zdravotníckych 
pomôcok. Táto otázka sa týka 
predovšetkým vývoja nových možností v 
oblastiach, ako sú očkovanie, liečba 
pomocou buniek, tkanív a génov, ľudské 
orgány a transplantácia, špecializovaná 
výroba, biobanky, nové zdravotnícke 
pomôcky, diagnostické a liečebné postupy, 
genetické testovanie, interoperabilita a 
elektronické zdravotníctvo vrátane 
aspektov dôvernosti údajov. Je potrebné 
podporiť aj moderné metodiky na 
hodnotenie nebezpečenstva a rizík, 
postupy pri testovaní a stratégie týkajúce
sa životného prostredia a zdravia. Dôležitá 
je aj podpora vývoja primeraných 
pomocných metód na posúdenie etických 
aspektov v už uvedených oblastiach.

Or. en

Odôvodnenie

Zdravotnícke technológie by mali využívať pokrok dosiahnutý v 21. storočí v oblasti 
humanitných biologických vied a počítačového modelovania, aby zodpovedali zdravotným a 
bezpečnostným potrebám človeka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.12 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.12. Aktívne starnutie, samostatný život a 
život s asistenciou

1.12. Zdravé a aktívne starnutie, 
samostatný život a život s asistenciou

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 647
Henri Weber

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.13(a) Posilnenie postavenia jednotlivcov 
v oblasti vlastnej starostlivosti o zdravie
Čoraz sedavejšie návyky a spôsob, akým 
sa vyvíja životný štýl obyvateľstva (v škole, 
v práci a v každodennom živote), vyžadujú 
zamyslenie a konkrétne opatrenia 
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týkajúce sa miesta pre fyzickú aktivitu, 
motorických schopností a cvičenia a 
otázok prevencie a liečby ochorení, či už 
ide o ochorenia fyziologické (znížená 
funkčná autonómia, obezita, chronické 
fyzické problémy) alebo psychologické 
(stres, príznaky depresie).

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Podpora manažmentu chronických 
ochorení mimo inštitúcií súčasne závisí od 
zdokonalenia spolupráce medzi 
poskytovateľmi zdravotnej a sociálnej 
alebo neformálnej starostlivosti. Podporí sa 
výskum a inovačné aplikácie umožňujúce 
rozhodovanie na základe dostupných 
informácií a poskytovania údajov na 
rozsiahle uplatňovanie nových riešení a ich 
využitie na trhu vrátane interoperabilných 
diaľkových služieb v oblasti zdravia a 
starostlivosti. Podporí sa aj výskum a 
inovácie zamerané na skvalitnenie 
organizácie poskytovania dlhodobej 
starostlivosti. Potrebný je aj 
medziodborový výskum v spoločenských 
vedách, ktorý by poskytol najvhodnejšie 
riešenia potrieb pacientov v ich 
každodennom živote a prispel by k 
posilneniu ich postavenia, najmä v 
prípade pacientov s chronickými 
zdravotnými ťažkosťami, ako sú pacienti 
so zriedkavými chorobami.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 650
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Podpora manažmentu chronických 
ochorení mimo inštitúcií súčasne závisí od 
zdokonalenia spolupráce medzi 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
zahŕňajúcimi poskytovateľov doplnkovej 
a alternatívnej medicíny a sociálnej alebo 
neformálnej starostlivosti. Podporí sa 
výskum a inovačné aplikácie umožňujúce 
rozhodovanie na základe dostupných 
informácií a poskytovania údajov na 
rozsiahle uplatňovanie nových riešení a ich 
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starostlivosti. Podporí sa aj výskum a 
inovácie zamerané na skvalitnenie 
organizácie poskytovania dlhodobej 
starostlivosti.

využitie na trhu vrátane interoperabilných 
diaľkových služieb v oblasti zdravia a 
starostlivosti. Podporí sa aj výskum a 
inovácie zamerané na skvalitnenie 
organizácie poskytovania dlhodobej
starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 651
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 652
Niki Tzavela

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.15 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Odôvodnenie

Jazyková oprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.15a (nový)



PE492.814v01-00 48/127 AM\907980SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.15a. Vedy o živej prírode pre medicínu:
Prednosť by malo dostať výskumné úsilie, 
ktoré jeden členský štát nemôže sám 
vykonávať alebo ho nemôže vykonávať 
tak účinne ako Únia a ktoré bude mať v 
blízkej budúcnosti priamy úžitok pre 
pacientov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 654
Bernd Lange

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.15a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.15a. Vplyv umeleckého vzdelávania na 
pohodu, zdravie a sociálne správanie 
Dôležitou výzvou súčasnosti je vyvolať v 
občanoch Únie, najmä deťoch, viac 
radosti zo života pomocou umeleckých 
aktivít, ako je hudba, umenie, literatúra 
atď., a zlepšiť ich zdravie, pohodu a 
sociálne správanie.

Or. de

Odôvodnenie

Pozitívny vplyv umeleckého vzdelávania na pohodu, zdravie a sociálne správanie by sa nemal 
podceňovať. V tejto oblasti existujú široké možnosti výskumu, ktoré by sa mali uznať a využiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 655
Adam Gierek

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.16 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poskytovaná podpora sa bude vzťahovať 
na celú škálu činností od prenosu
poznatkov a technológií po rozsiahle 
činnosti preukazovania, ktorých výsledkom 
budú merateľné riešenia pre Európu i iné 
krajiny.

Poskytovaná podpora sa bude vzťahovať 
na celú škálu činností od prenosu 
poznatkov a technológií po rozsiahle 
činnosti preukazovania, ktorých výsledkom 
budú merateľné riešenia pre Európu i iné 
krajiny. Na prekonanie problémov, ktorým 
čelia starnúce spoločnosti EÚ, je 
nevyhnutná vhodná, koordinovaná 
strategická analýza politiky v oblasti 
zdravia. Táto koordinácia môže vyriešiť 
problémy spôsobené roztrieštenosťou a 
nedostatočnou súdržnosťou politík 
členských štátov a zvýšiť využívanie 
vedeckého, osobného a infraštruktúrneho 
potenciálu v spoločenstve 
biomedicínskeho výskumu a medzi tými, 
ktorí využívajú jeho konečné produkty pri 
lekárskom ošetrení. Pre úspech 
inovatívneho výskumu v oblasti zdravia je 
životne dôležité, aby sa všetky 
zdravotnícke zariadenia dlhodobo 
zaviazali k neustálemu skvalitňovaniu 
výskumu a k odbornej príprave 
kreatívnych skupín mladých vedcov 
pomocou projektov v rámci programu 
Akcie Marie Curie. Táto stratégia 
zameraná na rozvoj by mala podporovať 
výskum vedúci prostredníctvom zapojenia 
európskej spoločnosti do biomedicínskeho 
výskumu a vďaka novým príležitostiam a 
výzvam, ktoré ponúknu inovatívne 
konečné produkty biomedicínskeho 
výskumu, k zdravšej a výkonnejšej 
Európe. Strategické opatrenia v rámci 
programu Horizont 2020 môžu zabezpečiť 
prínos odborníkov pre budúce politiky v 
oblasti zdravia od ich úplného začiatku, 
urýchliť zavedenie inovácií a zvýšiť 
konkurencieschopnosť využívaných 
lekárskych postupov; môžu tiež 
podporovať cezhraničnú spoluprácu 
väčšieho počtu vedcov a odborníkov v 
rôznych oblastiach medicíny s cieľom 
dosiahnuť prostredníctvom vedeckého 
pokroku pre vnútroštátne zdravotnícke 
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systémy skutočné úspory.  Zmeny v 
odbornej príprave špecializovaných 
lekárov, ktoré obmedzia súčasný monopol 
profesijných združení lekárov v členských 
štátoch, by sa mali realizovať na základe 
jednotného systému v rámci celej EÚ a 
mali by sa vykonať tak, aby sa 
zabezpečilo, že odborná príprava a 
výskum v oblasti zdravotnej starostlivosti v 
Európe vychádzajú z najlepších možných 
postupov používaných v zdravotníckych 
výskumných zariadeniach, ktoré spĺňajú 
kritériá jednotnej odbornej prípravy. 
Poradný výbor EÚ na vysokej úrovni pre 
zdravie by mal prostredníctvom programu 
Horizont 2020 strategicky vedecky 
koordinovať výskum v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a podporovať horizontálny 
zdravotnícky výskum realizovaný súčasne 
v rôznych výskumných strediskách v 
členských štátoch. Cieľom tejto 
strategickej koordinácie by bolo prispieť k 
určeniu nevyhnutného zdravotníckeho 
výskumu a k prevedeniu budúcich 
programov pod miestne centrá 
excelentnosti, ktoré sú vedené podľa 
najvyšších noriem , čo by malo zaistiť, že 
odborníci z rôznych oblastí medicíny budú 
vedecky prispievať do tejto 
konkurencieschopnej oblasti politiky od 
jej úplného začiatku, a zaručiť 
efektívnosť nákladov vo vnútroštátnych 
systémoch zdravotnej starostlivosti. 
Okrem toho bude účelom uvedenej 
koordinácie podnietiť ďalšie oblasti 
vedeckého a technického výskumu, aby 
hrali úlohu v inovatívnych stratégiách 
vytvorených moderným biomedicínskym 
výskumom. Zavedením vnútornej 
strategickej koordinácie programu 
Horizont 2020 v oblasti otázok 
zdravotníckeho výskumu, ktorá sa bude 
opierať o vedecké poradenstvo na 
najvyššej úrovni, poskytne poradný výbor 
EÚ aj nástroje potrebné na intenzívnu 
podporu synergií a úspor z rozsahu v 
zdravotnej starostlivosti. Pri všetkých 
vhodných príležitostiach sa bude snažiť 
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dosiahnuť dobrovoľné zbližovanie medzi 
vnútroštátnymi agentúrami financujúcimi 
politiku zdravotnej starostlivosti a 
Komisiou, pokiaľ ide o konkrétne ciele, a 
strategické partnerstvo na úrovni EÚ 
medzi priemyslom, vnútroštátnymi 
agentúrami a Komisiou; okrem toho sa 
bude na programovej úrovni presadzovať 
strategické zbližovanie zahŕňajúce 
regulačné orgány a vnútroštátne 
zdravotnícke orgány. Cieľom tohto 
systematického prístupu k výskumu na 
všetkých úrovniach by malo byť 
zabezpečenie toho, aby špecializované 
lekárske postupy boli pomocou vývoja 
lacnejších metód širšie dostupné.

Or. pl

Odôvodnenie

Pozitívna synergia v zdravotníctve závisí od vhodnej koordinácie politík členských štátov a 
zbližovania príslušnej odbornej prípravy špecialistov v rôznych zdravotníckych profesiách a 
vedcov v oblasti medicíny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poskytovaná podpora sa bude vzťahovať 
na celú škálu činností od prenosu 
poznatkov a technológií po rozsiahle 
činnosti preukazovania, ktorých výsledkom 
budú merateľné riešenia pre Európu i iné 
krajiny.

Poskytovaná podpora sa bude vzťahovať 
na celú škálu činností od prenosu 
poznatkov a technológií po rozsiahle 
činnosti preukazovania, ktorých výsledkom 
budú merateľné riešenia pre Európu i iné 
krajiny. Mala by tiež zohľadňovať dôležité 
dlhodobé prínosy rozvoja produktov pre 
pacientov v krajinách s nízkymi príjmami 
a podľa toho prispôsobiť financovanie. 
Rozvoj produktov prostredníctvom 
inovácií sa môže premeniť na konkrétne 
výsledky so zreteľnými dôsledkami pre 
spoločnosť a znižovanie chudoby s 
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vyššími investíciami do chorôb súvisiacich 
s chudobou a do zanedbávaných chorôb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 657
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poskytovaná podpora sa bude vzťahovať 
na celú škálu činností od prenosu 
poznatkov a technológií po rozsiahle 
činnosti preukazovania, ktorých 
výsledkom budú merateľné riešenia pre 
Európu i iné krajiny.

Poskytovaná podpora sa bude vzťahovať 
na celú škálu činností od budovania 
kapacít, prenosu poznatkov a technológií 
(vrátane politiky v oblasti zdravia), 
vykonávania, monitorovania a hodnotenia 
rozsiahlych činností preukazovania, 
ktorých výsledkom budú merateľné 
riešenia pre Európu i iné krajiny.

Or. fr

Odôvodnenie

Činnosti preukazovania týkajúce sa zdravia sú možné len v jasne vymedzenom politickom, 
regulačnom a etickom kontexte, ktorý by sa mal zabezpečiť v Európe aj mimo nej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 658
Henri Weber

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poskytovaná podpora sa bude vzťahovať 
na celú škálu činností od prenosu 
poznatkov a technológií po rozsiahle 
činnosti preukazovania, ktorých 
výsledkom budú merateľné riešenia pre 
Európu i iné krajiny.

Poskytovaná podpora sa bude vzťahovať 
na celú škálu činností od budovania 
kapacít, prenosu poznatkov a technológií 
(vrátane politiky v oblasti zdravia), 
vykonávania, monitorovania a hodnotenia 
rozsiahlych činností preukazovania, 
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ktorých výsledkom budú merateľné 
riešenia pre Európu i iné krajiny.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 1 – bod 1.16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poskytovaná podpora sa bude vzťahovať 
na celú škálu činností od prenosu 
poznatkov a technológií po rozsiahle 
činnosti preukazovania, ktorých 
výsledkom budú merateľné riešenia pre 
Európu i iné krajiny.

Poskytovaná podpora sa bude vzťahovať 
na celú škálu činností od budovania 
kapacít, prenosu poznatkov a technológií 
(vrátane politiky v oblasti zdravia), 
vykonávania, monitorovania a hodnotenia 
rozsiahlych činností preukazovania, 
ktorých výsledkom budú merateľné 
riešenia pre Európu i iné krajiny.

Or. fr

Odôvodnenie

Činnosti preukazovania týkajúce sa zdravia sú možné len v jasne vymedzenom politickom, 
regulačnom a etickom kontexte, ktorý by sa mal zabezpečiť v Európe aj mimo nej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 660
Maria Da Graça Carvalho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bezpečnosť potravín, udržateľné 
poľnohospodárstvo a biohospodárstvo

2. Výzvy európskeho biohospodárstva: 
potravinová bezpečnosť vrátane 
zabezpečenia, udržateľné 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, 
morský a námorný výskum

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 661
Amalia Sartori

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bezpečnosť potravín, udržateľné 
poľnohospodárstvo a biohospodárstvo

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

Or. en

Odôvodnenie

Podľa európskej stratégie s názvom Inovácie pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre 
Európu zahŕňa biohospodárstvo produkciu obnoviteľných biologických zdrojov a ich premenu 
na potraviny, krmivá, biologické produkty a bioenergiu. Biohospodárstvo tvoria štyri hlavné 
odvetvia, ktoré by sa mali podporovať v rámci veľkej výzvy „Biohospodárstvo“:
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, rybolov a akvakultúra, bioodvetvia a potraviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 662
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bezpečnosť potravín, udržateľné 
poľnohospodárstvo a biohospodárstvo

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 663
Kent Johansson, Fiona Hall
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bezpečnosť potravín, udržateľné 
poľnohospodárstvo a biohospodárstvo

2. Biohospodárstvo: potravinová
bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo, morský a námorný 
výskum a bioodvetvia
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa
týka celého textu. Prijatie tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Podľa európskej stratégie s názvom Inovácie pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre 
Európu zahŕňa biohospodárstvo štyri hlavné odvetvia, ktoré by sa mali podporovať v rámci 
veľkej výzvy „Biohospodárstvo“, a to poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, rybolov 
a akvakultúru, bioodvetvia a potraviny. Tento názov by teda mal zodpovedať vymedzeniu 
pojmu, ktoré vypracovala Európska komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bezpečnosť potravín, udržateľné 
poľnohospodárstvo a biohospodárstvo

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

Or. sl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas



PE492.814v01-00 56/127 AM\907980SK.doc

SK

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.1. Udržateľné poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo

2.1. Udržateľné poľnohospodárstvo 
vrátane chovu hospodárskych zvierat a 
lesné hospodárstvo

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 666
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Sú potrebné príslušné poznatky, nástroje, 
služby a inovácie zamerané na podporu 
dlhodobo produktívnejších a odolnejších 
systémov poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva efektívnejšie využívajúcich 
zdroje, ktoré dodávajú dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a 
zabezpečenie a zachovávanie 
ekosystémových služieb pri súčasnom 
poskytovaní podpory na rozvoj 
prosperujúceho života na vidieku. Cieľom 
je vybudovať také systémy produkcie 
potravín, ktoré budú namiesto 
znehodnocovania prírodných zdrojov, od 
ktorých závisia, posilňovať, upevňovať a 
podporovať zdrojovú základňu, čo by 
umožnilo udržateľné vytváranie 
bohatstva. Výskum a zavádzanie inovácií 
ponúknu možnosti integrácie cieľov v 
oblasti poľnohospodárstva a životného 
prostredia do udržateľnej výroby, a tak: sa 
dosiahne zvýšenie dlhodobej produktivity 
a zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov 
v poľnohospodárstve, zníženie emisií 
skleníkových plynov v poľnohospodárstve, 
zníženie vyplavovania živín z obrábanej 
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pôdy do pôdy i vodného prostredia, 
zníženie závislosti od medzinárodného 
dovozu proteínov rastlinného pôvodu do 
Európy, zvýšenie úrovne biodiverzity v 
systémoch primárnej výroby a obmedzenie 
vplyvu týchto systémov na biodiverzitu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 667
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Sú potrebné príslušné poznatky, nástroje, 
služby a inovácie zamerané na podporu 
produktívnejších a odolnejších systémov 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
efektívnejšie využívajúcich zdroje, ktoré 
dodávajú dostatok potravín, krmív, 
biomasy a iných surovín, a zabezpečenie 
ekosystémových služieb pri súčasnom 
poskytovaní podpory na rozvoj 
prosperujúceho života na vidieku. Výskum 
a zavádzanie inovácií ponúknu možnosti 
integrácie cieľov v oblasti 
poľnohospodárstva a životného prostredia 
do udržateľnejšej výroby, ako napríklad: 
zvýšenie genetického potenciálu rastlín 
lepšie sa prispôsobiť biotickému a 
abiotickému stresu, zvýšenie produktivity 
a efektívnosti využívania zdrojov v 
poľnohospodárstve, zníženie emisií 
skleníkových plynov v poľnohospodárstve, 
zvýšenie efektívnosti využívania živín a 
vody, zníženie závislosti od 
medzinárodného dovozu proteínov 
rastlinného pôvodu do Európy a zvýšenie 
úrovne biodiverzity v systémoch primárnej 
výroby.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Sú potrebné príslušné poznatky, nástroje, 
služby a inovácie zamerané na podporu 
produktívnejších a odolnejších systémov 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
efektívnejšie využívajúcich zdroje, ktoré 
dodávajú dostatok potravín, krmív, 
biomasy a iných surovín, a zabezpečenie 
ekosystémových služieb pri súčasnom 
poskytovaní podpory na rozvoj 
prosperujúceho života na vidieku. Výskum 
a zavádzanie inovácií ponúknu možnosti 
integrácie cieľov v oblasti 
poľnohospodárstva a životného prostredia 
do udržateľnej, cenovo dostupnej a 
výživnej výroby, a tak: zvýšenie 
produktivity a efektívnosti využívania 
zdrojov v poľnohospodárstve, zníženie 
emisií skleníkových plynov v 
poľnohospodárstve, zníženie vyplavovania 
živín z obrábanej pôdy do pôdy i vodného 
prostredia, zníženie závislosti od 
medzinárodného dovozu proteínov 
rastlinného pôvodu do Európy a zvýšenie 
úrovne biodiverzity v systémoch primárnej 
výroby s cieľom lepšie pochopiť spôsoby, 
akými vytvárame, distribuujeme, 
uvádzame na trh, spotrebúvame a 
regulujeme potravinovú produkciu, a 
reagovať na ne.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Sú potrebné príslušné poznatky, nástroje, 
služby a inovácie zamerané na podporu 
produktívnejších a odolnejších systémov 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
efektívnejšie využívajúcich a chrániacich 
zdroje, ktoré dodávajú dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a 
zabezpečenie ekosystémových služieb pri 
súčasnom zachovávaní základne 
prírodných zdrojov, biodiverzity a podpory 
prosperujúceho života na vidieku. Výskum 
a zavádzanie inovácií ponúknu možnosti 
integrácie cieľov v oblasti 
poľnohospodárstva a životného prostredia 
do udržateľnej výroby, a tak: zvýšenie 
produktivity a efektívnosti využívania 
zdrojov v poľnohospodárstve, zníženie 
emisií skleníkových plynov v 
poľnohospodárstve, zníženie vyplavovania 
živín z obrábanej pôdy do pôdy i vodného 
prostredia, zníženie závislosti od 
medzinárodného dovozu proteínov 
rastlinného pôvodu do Európy, pribúdanie 
poľnohospodárskych systémov a krajín, 
recyklovanie živín a organickej hmoty a 
zachovávanie vodných a pôdnych zdrojov, 
a teda zlepšovanie schopnosti 
poľnohospodárov prispôsobiť sa, pokiaľ 
ide o zmenu klímy a súvisiacu neistotu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 670
Corinne Lepage

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

služby a inovácie zamerané na podporu 
produktívnejších a odolnejších systémov 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
efektívnejšie využívajúcich a chrániacich 
zdroje, ktoré dodávajú dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a 
zabezpečenie ekosystémových služieb pri 
súčasnom zachovávaní základne 
prírodných zdrojov a podpory 
prosperujúceho života na vidieku. Výskum 
a zavádzanie inovácií ponúknu možnosti 
integrácie cieľov v oblasti 
poľnohospodárstva a životného prostredia 
do udržateľnej výroby a potravinových 
systémov, a tak: zvýšenie produktivity a 
efektívnosti využívania zdrojov v 
poľnohospodárstve, zníženie emisií 
skleníkových plynov v poľnohospodárstve, 
zníženie vyplavovania živín z obrábanej 
pôdy do pôdy i vodného prostredia, 
zníženie závislosti od medzinárodného 
dovozu proteínov rastlinného pôvodu a 
ďalších látok do Európy, zvýšenie 
biodiverzity v poľnohospodárskych 
systémoch a krajinách, recyklovanie živín 
a organickej hmoty a zachovávanie 
vodných a pôdnych zdrojov, a teda 
zlepšovanie schopnosti poľnohospodárov 
prispôsobiť sa, pokiaľ ide o zmenu klímy 
a súvisiacu neistotu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sú potrebné príslušné poznatky, nástroje, 
služby a inovácie zamerané na podporu 
produktívnejších, nákladovo efektívnejších
a odolnejších systémov poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva, ktoré dodávajú 

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

dodávajú dostatok potravín, krmív, 
biomasy a iných surovín, a zabezpečenie 
ekosystémových služieb pri súčasnom 
poskytovaní podpory na rozvoj 
prosperujúceho života na vidieku. Výskum 
a zavádzanie inovácií ponúknu možnosti 
integrácie cieľov v oblasti 
poľnohospodárstva a životného prostredia 
do udržateľnejšej výroby, ako napríklad: 
zvýšenie genetického potenciálu rastlín 
lepšie sa prispôsobiť biotickému a 
abiotickému stresu, zvýšenie produktivity 
a efektívnosti využívania zdrojov v 
poľnohospodárstve, zníženie emisií 
skleníkových plynov v poľnohospodárstve, 
zvýšenie efektívnosti využívania živín a 
vody, zníženie závislosti od 
medzinárodného dovozu proteínov 
rastlinného pôvodu do Európy a zvýšenie 
úrovne biodiverzity v systémoch primárnej 
výroby.

Or. en

Odôvodnenie

Výraz „a tak“ sa nahrádza výrazom „ako napríklad“ a cieľom byť menej reštriktívny, 
pozitívnejší a všeobecnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sú potrebné príslušné poznatky, nástroje, 
služby a inovácie zamerané na podporu 
produktívnejších, nákladovo efektívnejších
a odolnejších systémov poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva, ktoré dodávajú 
dostatok potravín, krmív, biomasy a iných 
surovín, a zabezpečenie ekosystémových 
služieb pri súčasnom poskytovaní podpory 
na rozvoj prosperujúceho života na 

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

prosperujúceho života na vidieku, 
chránení zdravia spotrebiteľov a 
obmedzovaní environmentálneho vplyvu. 
Výskum a zavádzanie inovácií ponúknu 
možnosti integrácie cieľov v oblasti 
poľnohospodárstva a životného prostredia 
do udržateľnej výroby, a tak: zvýšenie 
produktivity a efektívnosti využívania 
zdrojov v poľnohospodárstve, zníženie 
emisií skleníkových plynov v 
poľnohospodárstve, zníženie vyplavovania 
živín z obrábanej pôdy do pôdy i vodného 
prostredia, zníženie závislosti od 
medzinárodného dovozu proteínov 
rastlinného pôvodu do Európy a zvýšenie 
úrovne biodiverzity v systémoch primárnej 
výroby.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 673
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Sú potrebné príslušné poznatky, nástroje, 
služby a inovácie zamerané na podporu 
produktívnejších a odolnejších systémov 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
efektívnejšie využívajúcich a chrániacich 
zdroje, ktoré dodávajú dostatok potravín, 
krmív, biomasy a iných surovín, a 
zabezpečenie ekosystémových služieb pri 
súčasnom zachovávaní základne
prírodných zdrojov a biodiverzity a 
poskytovaní podpory na rozvoj 
prosperujúceho života na vidieku. Výskum 
a zavádzanie inovácií ponúknu možnosti 
integrácie cieľov v oblasti 
poľnohospodárstva a životného prostredia 
do udržateľnej výroby a potravinových 
systémov, a tak: zvýšenie produktivity a 
efektívnosti využívania zdrojov v 
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pôdy do pôdy i vodného prostredia, 
zníženie závislosti od medzinárodného 
dovozu proteínov rastlinného pôvodu do 
Európy a zvýšenie úrovne biodiverzity v 
systémoch primárnej výroby.

poľnohospodárstve, zníženie emisií 
skleníkových plynov v poľnohospodárstve, 
zníženie vyplavovania živín z obrábanej 
pôdy do pôdy i vodného prostredia, 
zníženie závislosti od medzinárodného 
dovozu proteínov rastlinného pôvodu do 
Európy a zvýšenie biodiverzity v 
systémoch primárnej výroby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

2.1.1. Zvýšenie efektivity výroby, kvality a 
bezpečnosti potravín, udržateľnosti a 
odolnosti, vyrovnanie sa so zmenou klímy

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Kvalita a bezpečnosť potravín, napríklad zdravie rastlín, senzorické a nutričné vlastnosti 
(vitamíny, mikroživiny).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uvedené činnosti zvýšia produktivitu, ako 
aj schopnosť rastlín, zvierat a výrobných 
systémov prispôsobiť sa rýchlo sa 
meniacim podmienkam životného 
prostredia, klimatickým podmienkam a 
rastúcemu nedostatku prírodných zdrojov. 
Dosiahnuté inovácie prispejú k prechodu 
na nízkoenergetické hospodárstvo s nízkou 
produkciou emisií a odpadov v rámci 
celého reťazca zásobovania potravinami a
krmivami. Okrem príspevku k 
zabezpečeniu potravín sa vytvoria nové 
možnosti na využitie biomasy a vedľajších 
produktov z poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva v širokom spektre aplikácií 
mimo potravinárskeho priemyslu.

Uvedené činnosti zvýšia produktivitu, ako 
aj schopnosť rastlín, zvierat a výrobných 
systémov prispôsobiť sa rýchlo sa 
meniacim podmienkam životného 
prostredia, klimatickým podmienkam a 
rastúcemu nedostatku prírodných zdrojov. 
Dosiahnuté inovácie prispejú k prechodu 
na nízkoenergetické hospodárstvo s nízkou 
produkciou emisií a odpadov v rámci 
celého reťazca zásobovania potravinami a 
krmivami. Okrem príspevku k 
zabezpečeniu potravín a zdraviu 
spotrebiteľov sa vytvoria nové možnosti na 
využitie biomasy a vedľajších produktov z 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
v širokom spektre aplikácií mimo 
potravinárskeho priemyslu.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 677
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uvedené činnosti zvýšia produktivitu, ako 
aj schopnosť rastlín, zvierat a výrobných 

Uvedené činnosti zvýšia dlhodobú 
produktivitu, ako aj schopnosť rastlín, 
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systémov prispôsobiť sa rýchlo sa 
meniacim podmienkam životného 
prostredia, klimatickým podmienkam a 
rastúcemu nedostatku prírodných zdrojov. 
Dosiahnuté inovácie prispejú k prechodu 
na nízkoenergetické hospodárstvo s nízkou 
produkciou emisií a odpadov v rámci 
celého reťazca zásobovania potravinami a 
krmivami. Okrem príspevku k 
zabezpečeniu potravín sa vytvoria nové 
možnosti na využitie biomasy a vedľajších 
produktov z poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva v širokom spektre aplikácií 
mimo potravinárskeho priemyslu.

zvierat a výrobných systémov prispôsobiť 
sa rýchlo sa meniacim podmienkam 
životného prostredia, klimatickým 
podmienkam a rastúcemu nedostatku 
prírodných zdrojov. Dosiahnuté inovácie 
prispejú k prechodu na nízkoenergetické 
hospodárstvo s nízkymi vonkajšími 
vstupmi, nízkou produkciou emisií a 
odpadov v rámci celého reťazca 
zásobovania potravinami a krmivami. 
Okrem príspevku k zabezpečeniu potravín 
sa vytvoria nové možnosti na využitie 
biomasy a vedľajších produktov z 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
v širokom spektre aplikácií mimo 
potravinárskeho priemyslu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 678
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Budú sa vyhľadávať viacodborové prístupy 
zamerané na výkonnosť rastlín, zvierat a 
mikroorganizmov pri súčasnom 
zabezpečení efektívneho využívania 
zdrojov (vody, živín, energie) a 
ekologickej integrity vidieckych oblastí. 
Dôraz sa bude klásť na integrované a 
rozmanité systémy výroby a 
poľnohospodárske postupy vrátane 
využívania presných technológií a 
ekologických stratégií intenzifikácie s 
cieľom využiť výhody bežného i 
organického poľnohospodárstva. 
Genetické zdokonaľovanie vlastností 
rastlín a zvierat v oblasti prispôsobenia a 
produktivity si vyžiada prispôsobenie 
bežných i moderných metód chovu a lepšie 
využívanie genetických zdrojov. Príslušná 

Budú sa vyhľadávať viacodborové a 
medziodborové prístupy využívajúce 
odborné znalosti a skúsenosti subjektov z 
celého dodávateľského reťazca s cieľom 
zvýšiť výkonnosť rastlín, zvierat a 
mikroorganizmov pri súčasnom 
zabezpečení efektívneho využívania 
zdrojov (vody, živín, energie) a 
ekologickej integrity a životaschopnosti 
vidieckych oblastí. Dôraz sa bude klásť na 
integrované a rozmanité systémy výroby a 
agro-ekologicko-ekonomické postupy. 
Genetické zdokonaľovanie vlastností 
rastlín a zvierat v oblasti prispôsobenia a 
produktivity si vyžiada udržateľné 
tradičné i moderné metódy chovu a lepšie 
zachovávanie genetických zdrojov, 
prispôsobenie sa nedostatočným zdrojom, 
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pozornosť sa bude venovať hospodáreniu s 
pôdou na farmách s cieľom zvýšiť 
úrodnosť pôdy ako základného 
predpokladu pre produktivitu plodín. Bude 
sa podporovať zdravie zvierat a rastlín a 
naďalej sa budú rozvíjať integrované 
opatrenia na kontrolu ochorení a škodcov. 
V rámci výskumu antimikrobiálnej
rezistencie sa budú riešiť stratégie 
eliminácie ochorení zvierat vrátane zoonóz. 
Štúdiom vplyvov postupov na životné 
podmienky zvierat sa prispeje k plneniu 
potrieb spoločnosti. Vyššie uvedené oblasti 
bude podporovať hlbší výskum zameraný 
na príslušné biologické otázky, ako aj na 
podporu vývoja a implementácie politík 
Únie.

obmedzené využívanie pesticídov a 
miestne environmentálne podmienky. 
Príslušná pozornosť sa bude venovať 
hospodáreniu s pôdou na farmách s cieľom 
zvýšiť úrodnosť pôdy ako základného 
predpokladu pre produktivitu plodín. Bude 
sa podporovať zdravie zvierat a rastlín a 
naďalej sa budú rozvíjať opatrenia 
biologickej kontroly. Budú sa riešiť
stratégie eliminácie ochorení zvierat 
vrátane zoonóz a integrovaný prístup k 
antimikrobiálnej rezistencii spojenej so 
systémom živočíšnej výroby s vysokou 
hustotou. Štúdiom vplyvov postupov na 
životné podmienky zvierat sa prispeje k 
plneniu potrieb spoločnosti. Vyššie 
uvedené oblasti bude podporovať hlbší 
výskum zameraný na príslušné biologické 
otázky, ako aj na podporu vývoja a 
implementácie politík Únie. Žiadny systém 
výroby, ktorý znehodnocuje základňu 
prírodných zdrojov systému, nebude 
dlhodobo udržateľný ani produktívny, a 
teda nebude konkurencieschopný.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 679
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Budú sa vyhľadávať viacodborové prístupy 
zamerané na výkonnosť rastlín, zvierat a 
mikroorganizmov pri súčasnom 
zabezpečení efektívneho využívania 
zdrojov (vody, živín, energie) a 
ekologickej integrity vidieckych oblastí. 
Dôraz sa bude klásť na integrované a 
rozmanité systémy výroby a 
poľnohospodárske postupy vrátane 
využívania presných technológií a 
ekologických stratégií intenzifikácie s 

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

poľnohospodárske postupy vrátane 
využívania presných technológií, metód 
agroekologického a ekologického 
poľnohospodárstva a ekologických 
stratégií intenzifikácie v prospech bežného 
i organického poľnohospodárstva. 
Genetické zdokonaľovanie vlastností 
rastlín a zvierat v oblasti prispôsobenia a 
produktivity si vyžiada prispôsobenie 
bežných i moderných metód chovu a lepšie 
využívanie genetických zdrojov, 
prispôsobenie sa nedostatočným zdrojom, 
obmedzené využívanie pesticídov a 
miestne environmentálne podmienky. 
Príslušná pozornosť sa bude venovať 
hospodáreniu s pôdou na farmách s cieľom 
zvýšiť úrodnosť pôdy ako základného 
predpokladu pre produktivitu plodín. Bude 
sa podporovať zdravie zvierat a rastlín a 
naďalej sa budú rozvíjať integrované 
opatrenia na kontrolu ochorení a škodcov. 
V rámci výskumu antimikrobiálnej 
rezistencie sa budú riešiť stratégie 
eliminácie ochorení zvierat vrátane zoonóz. 
Štúdiom vplyvov postupov na životné 
podmienky zvierat sa prispeje k plneniu 
potrieb spoločnosti. Vyššie uvedené oblasti 
bude podporovať hlbší výskum zameraný 
na príslušné biologické otázky, ako aj na 
podporu vývoja a implementácie politík 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Budú sa vyhľadávať viacodborové prístupy 
zamerané na výkonnosť rastlín, zvierat a 
mikroorganizmov pri súčasnom 
zabezpečení efektívneho využívania 

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

zdrojov (vody, živín, energie) a 
ekologickej integrity vidieckych oblastí. 
Dôraz sa bude klásť na integrované a 
rozmanité systémy výroby a 
poľnohospodárske postupy vrátane 
využívania presných technológií a 
ekologických stratégií intenzifikácie v 
prospech všetkých druhov
poľnohospodárstva. Genetické 
zdokonaľovanie vlastností rastlín a zvierat 
v oblasti prispôsobenia a produktivity si 
vyžiada všetky dostupné technológie 
chovu pre lepšie využívanie genetických 
zdrojov, pričom sa vytvoria možnosti na 
výrobu nových a diverzifikovaných 
produktov (potravín, krmív, materiálov, 
energie), ktoré zodpovedajú rastúcemu 
dopytu po nízkouhlíkových 
dodávateľských systémoch s krátkym 
výrobným reťazcom. Príslušná pozornosť 
sa bude venovať hospodáreniu s pôdou na 
farmách s cieľom zvýšiť úrodnosť pôdy 
ako základného predpokladu pre 
produktivitu plodín. Bude sa podporovať 
zdravie zvierat a rastlín a naďalej sa budú 
rozvíjať integrované opatrenia na kontrolu 
ochorení a škodcov. V rámci výskumu 
antimikrobiálnej rezistencie sa budú riešiť 
stratégie eliminácie ochorení zvierat 
vrátane zoonóz. Štúdiom vplyvov postupov 
na životné podmienky zvierat sa prispeje k 
plneniu potrieb spoločnosti. Vyššie 
uvedené oblasti bude podporovať hlbší 
výskum zameraný na príslušné biologické 
otázky a navyše prispievajúci k vedúcej 
úlohe Európy v globálnych iniciatívach.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 683
Marisa Matias

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 684
Henri Weber

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.1.2. Zabezpečenie ekosystémových 
služieb a verejných služieb

2.1.2. Posilnenie multifunkčnosti 
poľnohospodárstva vrátane
ekosystémových služieb a verejných 
statkov

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.1.2. Zabezpečenie ekosystémových
služieb a verejných služieb

2.1.2. Posilnenie multifunkčnosti 
poľnohospodárstva vrátane služieb a 
verejných statkov

Or. en

Odôvodnenie

Multifunkčnosť ako komplexný prístup s cieľom skombinovať využitie poľnohospodárstva s 
ekosystémovými službami: zámerom je dosiahnuť súlad so spoločnou poľnohospodárskou 
politikou a výskumnými programami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 687
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
sú jedinečnými systémami, ktoré poskytujú 
komerčné produkty, ale aj širšie verejné 
statky uspokojujúce potreby spoločnosti
(vrátane kultúrnej a rekreačnej hodnoty) a 
nevyhnutné ekologické služby, ktoré trh v 
súčasnosti neoceňuje, napríklad: funkčnú 
biodiverzitu a biodiverzitu in situ, 
opeľovanie, kvalitu, dostupnosť a 
reguláciu vody, poľnohospodárske a 
zalesnené krajinné prostredie, funkčnosť 
pôdy, potláčanie erózie, sekvestráciu 
uhlíka, stabilnú klímu, zníženie obsahu 
skleníkových plynov, kvalitu ovzdušia, 
odolnosť voči záplavám, suchu a 
požiarom. Žiadne systémy na vytváranie 
bohatstva nemôžu byť 
konkurencieschopné, ak znehodnocujú 
svoje základne zdrojov, a preto treba 
rozvíjať skutočne udržateľné systémy 
využívania prírodných procesov. Činnosti 
v oblasti výskumu podporia poskytovanie 
týchto verejných statkov a služieb 
prostredníctvom riešení v oblasti správy, 
nástrojov na podporu rozhodovania a 
hodnotenia ich mimotrhovej hodnoty. 
Medzi konkrétne problémy, ktoré sa budú 
riešiť, patrí určenie a rozvoj rôznych
systémov poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva a krajinných modelov, ktoré 
majú predpoklady na dosiahnutie týchto 
cieľov. Zmeny v aktívnom riadení 
poľnohospodárskych systémov vrátane 
využitia technológií a zmien postupov 
budú viesť k zníženiu emisií skleníkových 
plynov a k zvýšeniu schopnosti 
poľnohospodárskeho odvetvia prispôsobiť 
sa nepriaznivým účinkom zmeny klímy.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
sú jedinečnými systémami, ktoré poskytujú 
komerčné produkty, ale aj širšie verejné 
statky uspokojujúce potreby spoločnosti
(vrátane kultúrnej a rekreačnej hodnoty) a 
dôležité ekologické služby, napríklad 
funkčnú biodiverzitu a biodiverzitu in situ, 
opeľovanie, reguláciu vody, krajinné 
prostredie, potláčanie erózie, sekvestráciu 
uhlíka a zníženie obsahu skleníkových 
plynov. Činnosti v oblasti výskumu 
podporia poskytovanie týchto verejných 
statkov a služieb prostredníctvom riešení v 
oblasti správy, nástrojov na podporu 
rozhodovania a hodnotenia ich 
mimotrhovej hodnoty. Medzi konkrétne 
problémy, ktoré sa budú riešiť, patrí 
určenie systémov poľnohospodárstva a 
lesného hospodárstva a krajinných 
modelov, ktoré majú predpoklady na 
dosiahnutie týchto cieľov. Pozornosť sa 
sústredí na sociálno-ekonomické a 
komparatívne hodnotenie systémov 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva a ich udržateľnosti. Zmeny 
v aktívnom riadení poľnohospodárskych 
systémov vrátane využitia technológií a 
zmien postupov budú viesť k zníženiu 
emisií skleníkových plynov a k zvýšeniu 
schopnosti poľnohospodárskeho odvetvia 
prispôsobiť sa nepriaznivým účinkom 
zmeny klímy.

Or. en

Odôvodnenie

Sociálno-ekonomický výskum v oblasti systémov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
musí byť neoddeliteľnou súčasťou výskumu multifunkčných aspektov poľnohospodárstva a 
mala by sa mu venovať pozornosť, aby sa podporili zmeny v aktívnom riadení 
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poľnohospodárskych systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
sú jedinečnými systémami, ktoré poskytujú
komerčné produkty, ale aj širšie verejné 
statky uspokojujúce potreby spoločnosti
(vrátane kultúrnej a rekreačnej hodnoty) a 
dôležité ekologické služby, napríklad 
funkčnú biodiverzitu a biodiverzitu in situ, 
opeľovanie, reguláciu vody, krajinné 
prostredie, potláčanie erózie, sekvestráciu 
uhlíka a zníženie obsahu skleníkových 
plynov. Činnosti v oblasti výskumu 
podporia poskytovanie týchto verejných 
statkov a služieb prostredníctvom riešení v 
oblasti správy, nástrojov na podporu 
rozhodovania a hodnotenia ich 
mimotrhovej hodnoty. Medzi konkrétne 
problémy, ktoré sa budú riešiť, patrí 
určenie systémov poľnohospodárstva a 
lesného hospodárstva a krajinných 
modelov, ktoré majú predpoklady na 
dosiahnutie týchto cieľov. Pozornosť sa 
sústredí na sociálno-ekonomické a 
komparatívne hodnotenie systémov 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva a ich udržateľnosti. Zmeny 
v aktívnom riadení poľnohospodárskych 
systémov vrátane využitia technológií a 
zmien postupov budú viesť k zníženiu 
emisií skleníkových plynov a k zvýšeniu 
schopnosti poľnohospodárskeho odvetvia 
prispôsobiť sa nepriaznivým účinkom 
zmeny klímy. Napríklad biotechnológia 
môže zvýšiť účinnosť využívania 
existujúcich zdrojov európskeho 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva prostredníctvom lepšieho 
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pochopenia biologických systémov 
a ponuky širokého spektra nástrojov na 
posilnenie udržateľnosti a produktivity 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva. Zabezpečuje tiež dostatočné 
dodávky potravín a krmív, čo je 
rozhodujúce vzhľadom na minulé 
a budúce výkyvy na svetových trhoch. 
Malo by sa podporovať spájanie výhod 
rôznych poľnohospodárskych technológií, 
aby sa dosiahol skutočný prínos pre 
ľudské zdravie a životné prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 690
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

poľnohospodárskych systémov vrátane 
využitia technológií a zmien postupov 
budú viesť k zníženiu emisií skleníkových 
plynov a k zvýšeniu schopnosti 
poľnohospodárskeho odvetvia prispôsobiť 
sa nepriaznivým účinkom zmeny klímy.
Pozornosť sa bude venovať najmä 
miestnym nekomerčným systémom 
produkcie potravín, ako sú mestské 
záhrady.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 691
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
sú jedinečnými systémami, ktoré poskytujú 
komerčné produkty, ale aj širšie verejné 
statky uspokojujúce potreby spoločnosti 
(vrátane kultúrnej a rekreačnej hodnoty) a 
dôležité ekologické služby, napríklad 
funkčnú biodiverzitu a biodiverzitu in situ, 
opeľovanie, skladovanie a reguláciu vody, 
krajinné prostredie, potláčanie erózie, 
sekvestráciu uhlíka a zníženie obsahu 
skleníkových plynov. Činnosti v oblasti 
výskumu podporia poskytovanie týchto 
verejných statkov a služieb 
prostredníctvom riešení v oblasti správy, 
nástrojov na podporu rozhodovania a 
hodnotenia ich mimotrhovej hodnoty. 
Medzi konkrétne problémy, ktoré sa budú 
riešiť, patrí určenie systémov 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a krajinných modelov, ktoré majú 
predpoklady na dosiahnutie týchto cieľov. 
Zmeny v aktívnom riadení 
poľnohospodárskych systémov vrátane 
využitia technológií a zmien postupov 
budú viesť k zníženiu emisií skleníkových 
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plynov a k zvýšeniu schopnosti 
poľnohospodárskeho odvetvia prispôsobiť 
sa nepriaznivým účinkom zmeny klímy. To 
si tiež vyžaduje integrované vodné 
hospodárstvo a alternatívne zdroje (napr. 
vyčistené odpadové vody) na zavlažovanie 
(poľnohospodárstvo, krajinné prostredie a 
lesného hospodárstvo), obnovu a 
zlepšovanie životného prostredia, boj proti 
lesným požiarom, rekreačné činnosti 
a verejné zásobovanie vodou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
sú jedinečnými systémami, ktoré poskytujú 
komerčné produkty, ale aj širšie verejné 
statky uspokojujúce potreby spoločnosti 
(vrátane kultúrnej a rekreačnej hodnoty) a 
dôležité ekologické služby, napríklad 
funkčnú biodiverzitu a biodiverzitu in situ, 
opeľovanie, reguláciu vody a krajinné 
prostredie a v oblastiach týkajúcich sa 
erózie, sucha, sekvestrácie uhlíka a 
zníženia obsahu skleníkových plynov. 
Činnosti v oblasti výskumu podporia 
poskytovanie týchto verejných statkov a 
služieb prostredníctvom riešení v oblasti 
správy, nástrojov na podporu rozhodovania 
a hodnotenia ich mimotrhovej hodnoty. 
Medzi konkrétne problémy, ktoré sa budú 
riešiť, patrí určenie systémov 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a krajinných modelov, ktoré majú 
predpoklady na dosiahnutie týchto cieľov. 
Zmeny v aktívnom riadení 
poľnohospodárskych systémov vrátane 
využitia technológií a zmien postupov 
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plynov. budú viesť k zníženiu emisií skleníkových 
plynov a k zvýšeniu schopnosti 
poľnohospodárskeho odvetvia prispôsobiť 
sa nepriaznivým účinkom zmeny klímy.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podnieti sa rozvoj možností vidieka 
formou posilnenia jeho kapacít v oblasti 
primárnej výroby a poskytovania 
ekosystémových služieb, ako aj vytvorením 
možností na výrobu nových a 
diverzifikovaných produktov (potravín, 
krmív, materiálov, energie), ktoré 
zodpovedajú rastúcemu dopytu po 
nízkouhlíkových dodávateľských 
systémoch s krátkym výrobným reťazcom.
Zaručenie súdržnosti vidieckych oblastí a 
prevencia hospodárskej a spoločenskej 
marginalizácie, podpora diverzifikácie 
hospodárskych činností (vrátane sektora 
služieb), zabezpečenie príslušných vzťahov 
medzi vidieckymi a mestskými oblasťami, 
ako aj podpora výmeny informácií, 
preukazovania, inovácií a šírenia 
informácií a presadenie participačného 
riadenia zdrojov, vyžadujú spoločensko-
hospodársky výskum spojený s vývojom 
nových stratégií a inštitucionálnych 
inovácií. Súčasne je potrebné zamerať sa 
na spôsoby, ktoré umožňujú využitie 
spoločenského a hospodárskeho prínosu 
verejných služieb vo vidieckych oblastiach 
na miestnej a regionálnej úrovni. Potreby v 
oblasti inovácií definované na regionálnej 
a miestnej úrovni budú doplnené
prostredníctvom medzisektorových 
výskumných činností na medzinárodnej a 

Zaručenie súdržnosti vidieckych oblastí a 
prevencia hospodárskej a spoločenskej 
marginalizácie, podpora diverzifikácie 
hospodárskych činností (vrátane sektora 
služieb), zabezpečenie príslušných vzťahov 
medzi vidieckymi a mestskými oblasťami, 
ako aj podpora výmeny informácií, 
preukazovania, inovácií a šírenia 
informácií a presadenie participačného 
riadenia zdrojov, vyžadujú spoločensko-
hospodársky výskum spojený s vývojom 
nových stratégií a inštitucionálnych 
inovácií. Súčasne je potrebné zamerať sa 
na spôsoby, ktoré umožňujú využitie 
spoločenského a hospodárskeho prínosu 
verejných statkov vo vidieckych oblastiach 
na miestnej a regionálnej i európskej 
úrovni. Napríklad doplnením miestnych 
činností prostredníctvom 
medzisektorových výskumných činností na 
medzinárodnej a európskej úrovni. 
Výskumné projekty poskytnú podporu 
tvorcom politík a iným subjektom činným 
pri implementácii, monitorovaní a 
posudzovaní príslušných stratégií, politík a 
právnych predpisov vo vidieckych 
oblastiach i v rámci celého 
biohospodárstva poskytnutím potrebných 
analytických nástrojov, ukazovateľov, 
modelov a činností zameraných na 
budúcnosť. Bude nevyhnutné, aby boli 
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európskej úrovni. Výskumné projekty 
poskytnú podporu tvorcom politík a iným 
subjektom činným pri implementácii, 
monitorovaní a posudzovaní príslušných 
stratégií, politík a právnych predpisov vo 
vidieckych oblastiach i v rámci celého 
biohospodárstva poskytnutím potrebných 
analytických nástrojov, ukazovateľov, 
modelov a činností zameraných na 
budúcnosť. Správne posúdenie prípadných 
zmien medzi rôznymi typmi využívania 
zdrojov (pôda, voda a iné vstupy) a 
produktmi biohospodárstva vyžaduje 
príslušné nástroje a údaje. Pozornosť sa 
sústredí na spoločensko-hospodárske a 
komparatívne hodnotenie systémov 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva a ich udržateľnosti.

zavedené účinné nariadenia prispôsobené 
na daný účel a aby sa zlepšilo 
posudzovanie účinkov regulácie a 
nákladov na dodržiavanie predpisov v 
rámci poľnohospodárskeho odvetvia a zo 
strany poľnohospodárov. Správne 
posúdenie prípadných zmien medzi 
rôznymi typmi využívania zdrojov (pôda, 
voda a iné vstupy) a produktmi 
biohospodárstva vyžaduje príslušné 
nástroje a údaje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 694
Marisa Matias

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podnieti sa rozvoj možností vidieka 
formou posilnenia jeho kapacít v oblasti 
primárnej výroby a poskytovania 
ekosystémových služieb, ako aj 
vytvorením možností na výrobu nových a 
diverzifikovaných produktov (potravín, 
krmív, materiálov, energie), ktoré 
zodpovedajú rastúcemu dopytu po 
nízkouhlíkových dodávateľských 
systémoch s krátkym výrobným reťazcom. 
Zaručenie súdržnosti vidieckych oblastí a 
prevencia hospodárskej a spoločenskej 
marginalizácie, podpora diverzifikácie 
hospodárskych činností (vrátane sektora 
služieb), zabezpečenie príslušných vzťahov 
medzi vidieckymi a mestskými oblasťami, 
ako aj podpora výmeny informácií, 

Podnieti sa rozvoj možností vidieka 
formou posilnenia jeho kapacít v oblasti 
primárnej výroby a poskytovania 
ekosystémových služieb, ako aj 
vytvorením možností na výrobu nových a 
diverzifikovaných produktov (potravín, 
krmív, materiálov, energie), ktoré 
zodpovedajú rastúcemu dopytu po 
nízkouhlíkových dodávateľských 
systémoch s krátkym výrobným reťazcom. 
Zaručenie súdržnosti vidieckych oblastí a 
prevencia hospodárskej a spoločenskej 
marginalizácie, podpora diverzifikácie 
hospodárskych činností (vrátane sektora 
služieb), zabezpečenie príslušných vzťahov 
medzi vidieckymi a mestskými oblasťami, 
ako aj podpora výmeny informácií, 
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preukazovania, inovácií a šírenia 
informácií a presadenie participačného 
riadenia zdrojov, vyžadujú spoločensko-
hospodársky výskum spojený s vývojom 
nových stratégií a inštitucionálnych 
inovácií. Súčasne je potrebné zamerať sa 
na spôsoby, ktoré umožňujú využitie 
spoločenského a hospodárskeho prínosu 
verejných služieb vo vidieckych oblastiach 
na miestnej a regionálnej úrovni. Potreby v 
oblasti inovácií definované na regionálnej a 
miestnej úrovni budú doplnené 
prostredníctvom medzisektorových 
výskumných činností na medzinárodnej a 
európskej úrovni. Výskumné projekty 
poskytnú podporu tvorcom politík a iným 
subjektom činným pri implementácii, 
monitorovaní a posudzovaní príslušných 
stratégií, politík a právnych predpisov vo 
vidieckych oblastiach i v rámci celého 
biohospodárstva poskytnutím potrebných 
analytických nástrojov, ukazovateľov, 
modelov a činností zameraných na 
budúcnosť. Správne posúdenie prípadných 
zmien medzi rôznymi typmi využívania 
zdrojov (pôda, voda a iné vstupy) a 
produktmi biohospodárstva vyžaduje 
príslušné nástroje a údaje. Pozornosť sa 
sústredí na spoločensko-hospodárske a 
komparatívne hodnotenie systémov 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a ich udržateľnosti.

preukazovania, inovácií a šírenia 
informácií a presadenie participačného 
riadenia zdrojov, vyžadujú spoločensko-
hospodársky výskum spojený s vývojom 
nových stratégií a inštitucionálnych 
inovácií. Súčasne je potrebné zamerať sa 
na spôsoby, ktoré umožňujú využitie 
spoločenského a hospodárskeho prínosu 
verejných statkov vo vidieckych oblastiach 
na miestnej a regionálnej úrovni. Potreby v 
oblasti inovácií definované na regionálnej a 
miestnej úrovni budú doplnené 
prostredníctvom medzisektorových 
výskumných činností na medzinárodnej a 
európskej úrovni. Výskumné projekty 
poskytnú podporu tvorcom politík a iným 
subjektom činným pri implementácii, 
monitorovaní a posudzovaní príslušných 
stratégií, politík a právnych predpisov vo 
vidieckych oblastiach i v rámci celého 
biohospodárstva poskytnutím potrebných 
analytických nástrojov, ukazovateľov, 
modelov a činností zameraných na 
budúcnosť. Správne posúdenie prípadných 
zmien medzi rôznymi typmi využívania 
zdrojov (pôda, voda a iné vstupy) a 
produktmi biohospodárstva vyžaduje 
príslušné nástroje a údaje. Pozornosť sa 
sústredí na spoločensko-hospodárske a 
komparatívne hodnotenie systémov 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a ich udržateľnosti. Zohľadnia sa kritériá 
transparentných postupov pri hodnotení 
vhodnosti a prijateľnosti nových 
technológií, ako aj záujmy občianskej 
spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 695
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

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

Je potrebné venovať pozornosť potrebám 
spotrebiteľov v oblasti bezpečných, 
zdravých a cenovo dostupných potravín a 
súčasne zvážiť vplyv správania v oblasti 
spotreby potravín a výroby potravín a 
krmív na zdravie ľudí a ekosystém ako 
celok. Pozornosť sa bude venovať i 
zabezpečeniu a bezpečnosti potravín a 
krmív, konkurencieschopnosti európskeho 
poľnohospodárstva a udržateľnosti výroby 
a zásobovania potravinami so zameraním 
na celý potravinový reťazec a súvisiace 
služby, či už bežné alebo organické, od 
primárnej výroby až po spotrebu. 
Konkurencieschopnosť možno definovať 
na rôznych úrovniach a cieľom je 
vytvoriť systémy, ktoré tiež 
poľnohospodárom umožnia byť 
konkurencieschopní na miestnej a 
regionálnej úrovni. Prístup Únie by mal 
byť ucelený, aby snaha o 
konkurencieschopnosť na svetovom trhu 
nebola v rozpore s úsilím Únie vytvoriť 
živé miestne hospodárstva a krátke 
reťazce výroby a dodávok potravín a s 
vynakladaním finančných prostriedkov na 
tento účel. Mali by sa v širokej miere 
posúdiť negatívne externality výrobných 
systémov náročných na vstupy, ktoré sa 
predtým považovali za 
„konkurencieschopné“ a „produktívne“, 
a do akéhokoľvek poňatia „cenovo 
dostupných“ potravín by sa mali zahrnúť 
aj náklady vplyvu na životné prostredie a 
verejné zdravie pre daňovníkov a verejné 
prostriedky. Tento prístup prispeje k a) 
zabezpečeniu bezpečných potravín pre 
všetkých Európanov a eliminácii hladu vo 
svete, b) zníženiu počtu ochorení 
súvisiacich s potravinami a stravovaním 
prostredníctvom podpory zdravého a 
udržateľného stravovania, výchovy 
spotrebiteľov a inovácií v potravinárskom 
priemysle, c) zníženiu spotreby vody a 
energie pri spracovaní, prevoze a 
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distribúcii potravín, d) zníženiu množstva 
odpadu z potravín do roku 2030 o 50 % a 
e) poskytovaniu širokej palety zdravých, 
pôvodných, kvalitných a bezpečných 
potravín pre všetkých. Okrem toho sa 
treba sústrediť na priania spotrebiteľov a 
konkurencieschopné metódy spracúvania 
potravín, ktoré využívajú menej zdrojov a 
prísad a vytvárajú menej vedľajších 
produktov a skleníkových plynov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 700
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je potrebné venovať pozornosť potrebám 
spotrebiteľov v oblasti bezpečných, 
zdravých a cenovo dostupných potravín a 

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskumná činnosť by sa mala zamerať aj 
na širokú paletu zdravých, pôvodných, 
kvalitných a bezpečných potravín pre 
všetkých. Okrem toho by sa mala 
sústrediť na priania spotrebiteľov a 
konkurencieschopné metódy spracúvania 
potravín, ktoré využívajú menej zdrojov a 
prísad a vytvárajú menej vedľajších 
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produktov a skleníkových plynov.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné uznať výrobu potravín za jeden z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich zdravie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 702
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pozornosť sa bude venovať otázke 
preferencií spotrebiteľa, jeho názorom, 
potrebám, správaniu, životnému štýlu a 
vzdelaniu a zlepší sa komunikácia medzi 
spotrebiteľmi, výskumom zameraným na 
potravinový reťazec a prevádzkovateľmi 
reťazcov s cieľom zvýšiť informovanosť 
pri výbere, udržateľnosť spotreby a ich 
vplyv na výrobu, inkluzívny rast a kvalitu 
života, najmä v prípade zraniteľných 
skupín. Inovácie v sociálnej oblasti budú 
reagovať na problémy v spoločnosti a 
inovačné modely a metodiky v oblasti 
spotrebiteľských vied poskytnú 
porovnateľné údaje a pripravia podmienky 
na zohľadnenie potrieb v rámci politík 
Únie.

Pozornosť sa bude venovať otázke 
preferencií spotrebiteľa, jeho názorom, 
potrebám, správaniu, životnému štýlu a 
vzdelaniu a zlepší sa komunikácia medzi 
spotrebiteľmi, výskumom zameraným na 
potravinový reťazec a prevádzkovateľmi 
reťazcov s cieľom zvýšiť informovanosť a 
uvážlivosť pri výbere, udržateľnosť 
spotreby a ich vplyv na výrobu, inkluzívny 
rast a kvalitu života, najmä v prípade 
zraniteľných skupín. Inovácie v sociálnej 
oblasti budú reagovať na problémy v 
spoločnosti a inovačné modely a metodiky 
v oblasti spotrebiteľských vied poskytnú 
porovnateľné údaje a pripravia podmienky 
na zohľadnenie potrieb v rámci politík 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 704
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Dlhodobo konkurencieschopný môže byť 
len udržateľný systém výroby. V oblasti 
potravinárstva a krmovinárstva sa bude 
venovať pozornosť potrebe vyrovnať sa so 
zmenou lokálneho charakteru spoločnosti, 
životného prostredia, klímy a hospodárstva 
na globálny na všetkých úrovniach 
výrobného potravinového a krmivového 
reťazca vrátane tvorby potravín, ich 
spracovania, balenia, kontroly procesov, 
znižovania odpadu, zhodnocovania 
vedľajších produktov a bezpečnej 
likvidácie vedľajších živočíšnych 
produktov. Vytvoria sa inovačné a 
udržateľné procesy s efektívnym 
využívaním zdrojov a diverzifikované, 
bezpečné, zdravé, cenovo dostupné a 
vysokokvalitné výrobky so zreteľom na to, 
že koncepcia cenovej dostupnosti by mala 
zahŕňať externality systému vrátane 
výdavkov, ktoré daňovníkom vznikajú 
prostredníctvom nákladov vplyvu na 
verejné zdravie a životné prostredie. Tým 
sa posilní inovačný potenciál európskeho 
dodávateľského potravinového reťazca, 
zvýši sa jeho konkurencieschopnosť, 
podnieti sa hospodársky rast a 
zamestnanosť a umožní sa prispôsobenie 
európskeho potravinárskeho priemyslu 
zmenám. Medzi ďalšie otázky, ktoré sa 
budú riešiť, patria sledovateľnosť, logistika 
a služby, spoločenské a hospodárske 
faktory, odolnosť potravinového reťazca 
voči environmentálnym a klimatickým 
rizikám a odstránenie negatívnych 
vplyvov činností v rámci potravinového 
reťazca, zmien stravovania a výrobných 
systémov na životné prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.2.3. Udržateľný a konkurencieschopný 
poľnohospodársko-potravinársky 
priemysel

2.2.3. Udržateľný, cenovo dostupný a 
konkurencieschopný poľnohospodársko-
potravinársky priemysel

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

vplyvov činností v rámci potravinového 
reťazca, zmien stravovania a výrobných 
systémov na životné prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.2.3a. Biotechnológia uplatňovaná v 
poľnohospodárstve
Získavanie potravinárskych výrobkov s 
vysokou pridanou hodnotou s využitím 
tradičných a nových biotechnologických 
nástrojov (funkčné potraviny, účinnejšie 
plodiny) a vývoj alternatívnych 
technológií ku GMO. Biotechnológia 
uplatňovaná v potravinárstve a 
poľnohospodárstve („zelená“) tiež hrá 
zásadnú úlohu ako motor poháňajúci 
veľmi dôležité odvetvie Únie. Rastlinná 
biotechnológia sa okrem iného využíva na 
zvýšenie výťažku zberu, zabezpečenie 
odolnosti plodín voči biotickému a 
abiotickému stresu, zlepšenie 
organoleptických vlastností potravín a 
vývoj zdravších potravín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.3. Využitie potenciálu živých vodných 
zdrojov

2.3. Využitie potenciálu rybného 
hospodárstva, akvakultúry a morských 
biotechnológií

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 712
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Jednou z hlavných vlastností živých 
vodných zdrojov je ich obnoviteľnosť, 
pričom ich udržateľné využívanie závisí od 
dôkladného pochopenia a vysokej úrovne 
kvality a produktivity vodných 
ekosystémov. Hlavným cieľom je 
udržateľné využívanie živých vodných 
zdrojov tak, aby sa maximalizovali
sociálne a hospodárske výhody a výnosy z 
európskych oceánov a morí. Súčasťou tejto 
snahy je optimalizácia udržateľného 
prínosu rybného hospodárstva a vodnej 
kultúry k zabezpečeniu potravín v kontexte 
globálneho hospodárstva a zníženie 
výraznej závislosti Únie od dovozu 
morských plodov (približne 60 % celkovej 
spotreby morských plodov v Európe závisí 
od dovozu, pričom Únia je najväčším 
svetovým dovozcom produktov rybného 
hospodárstva) a zdokonalenie morských 
biotechnológií tak, aby podporovali 
prirodzený rast. Činnosti v oblasti 
výskumu podporia ekosystémový prístup k 
riadeniu a využívaniu prírodných zdrojov a 
zvyšovaniu ekologického charakteru 
príslušných sektorov v súlade so súčasným 
politickým rámcom.

Jednou z hlavných vlastností živých 
vodných zdrojov je ich obnoviteľnosť, 
pričom ich udržateľné využívanie závisí od 
dôkladného pochopenia a vysokej úrovne 
kvality a dlhodobej produktivity vodných 
ekosystémov. Celkovým cieľom je 
udržateľné využívanie živých vodných 
zdrojov tak, aby sa napĺňali sociálne 
potreby, poskytovali sa hospodárske 
výhody a výnosy z európskych oceánov a 
morí a aby sa zároveň chránila 
biodiverzita a ekosystémové služby a 
zachovala sa základňa zdrojov. Súčasťou 
tejto snahy je optimalizácia udržateľného 
prínosu rybného hospodárstva a vodnej 
kultúry k zabezpečeniu potravín v kontexte 
globálneho hospodárstva a zníženie 
výraznej závislosti Únie od dovozu 
morských plodov (približne 60 % celkovej 
spotreby morských plodov v Európe závisí 
od dovozu, pričom Únia je najväčším 
svetovým dovozcom produktov rybného 
hospodárstva). Znamená to tiež ukončenie 
nadmerného rybolovu s cieľom obnoviť 
populácie rýb tým, že sa budú udržiavať 
nad úrovňou, ktorá môže produkovať 
maximálny udržateľný výnos. Činnosti v 
oblasti výskumu podporia ekosystémový 
prístup k riadeniu a využívaniu prírodných 
zdrojov a zvyšovaniu ekologického 
charakteru príslušných sektorov v súlade so 
súčasným politickým rámcom 
prostredníctvom aktívneho zapojenia 
rybárov, vedcov, občianskej spoločnosti a 
iných zúčastnených strán.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 713
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – bod 2.3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nová spoločná politika v oblasti rybného 
hospodárstva, rámcová smernica o morskej 
stratégii a stratégia Únie v oblasti 
biodiverzity vyzývajú na dosiahnutie 
udržateľnejšieho, 
konkurencieschopnejšieho a 
ekologickejšieho európskeho rybného 
hospodárstva. Prechod na ekosystémový 
prístup k rybnému hospodárstvu vyžaduje
dôsledné pochopenie vodných
ekosystémov. Nové pohľady, nástroje a 
modely prispejú k zdokonaleniu nášho 
chápania zdravia a produktivity morských 
ekosystémov a hodnotenia, určovania a 
zmiernenia vplyvu rybného hospodárstva 
na morské ekosystémy (vrátane hlbokého 
mora). Vytvoria sa nové stratégie zberu, 
ktoré zabezpečia poskytovanie služieb 
spoločnosti pri súčasnom zachovaní 
zdravia morských ekosystémov. Určí sa 
spoločensko-hospodársky vplyv 
jednotlivých možností riadenia. 
Preskúmajú sa vplyv a prispôsobovanie 
zmenám prírodného prostredia vrátane 
zmeny klímy i nové nástroje riadenia, ktoré 
sa majú použiť na riešenie rizík a neistoty. 
Činnosti sa zamerajú na podporu výskumu 
v oblasti biológie, genetiky a dynamiky 
populácií rýb, úlohu kľúčových druhov v 
ekosystémoch, rybárskej činnosti a jej 
monitorovanie, správanie v odvetví 
rybolovu a prispôsobovanie novým trhom, 
napr. ekologickému označovaniu, a účasti 
rybného priemyslu na procesoch 
rozhodovania. Pozornosť sa bude venovať i 
spoločnému využívaniu mora na iné 
činnosti, najmä v pobrežných oblastiach, a 
jeho spoločensko-hospodárskemu vplyvu.

Nová spoločná politika v oblasti rybného 
hospodárstva, rámcová smernica o morskej 
stratégii a stratégia Únie v oblasti 
biodiverzity vyzývajú na dosiahnutie 
udržateľnejšieho, 
konkurencieschopnejšieho a 
ekologickejšieho európskeho rybného 
hospodárstva. V súčasnosti dochádza k 
nadmernému výlovu alebo vyčerpaniu 80 
% populácie rýb. Prechod na 
ekosystémový prístup k rybnému 
hospodárstvu bude vyžadovať dôsledné 
pochopenie morských ekosystémov a 
obnovenie populácií rýb tým, že sa budú 
udržiavať nad úrovňou, ktorá môže 
produkovať maximálny udržateľný výnos. 
Nové pohľady, nástroje a modely prispejú 
k zdokonaleniu nášho chápania zdravia a 
produktivity morských ekosystémov a 
hodnotenia, určovania a zmiernenia vplyvu 
rybného hospodárstva na morské 
ekosystémy (vrátane hlbokého mora). 
Vytvoria sa nové udržateľné stratégie 
zberu, ktoré zabezpečia poskytovanie 
služieb spoločnosti pri súčasnom 
zachovaní zdravia morských ekosystémov. 
Určí sa spoločensko-hospodársky a 
ekologický vplyv jednotlivých možností 
riadenia. Preskúmajú sa vplyv a 
prispôsobovanie zmenám prírodného 
prostredia vrátane zmeny klímy i nové 
nástroje riadenia, ktoré sa majú použiť na 
riešenie rizík a neistoty. Činnosti sa 
zamerajú na podporu výskumu v oblasti 
biológie, genetiky a dynamiky populácií 
rýb, úlohu kľúčových druhov v 
ekosystémoch, rybárskej činnosti a jej 
monitorovanie, správanie v odvetví 
rybolovu a prispôsobovanie novým trhom, 
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napr. ekologickému označovaniu, a účasti 
rybného priemyslu na procesoch 
rozhodovania. Pozornosť sa bude venovať i 
spoločnému využívaniu mora na iné 
činnosti, najmä v pobrežných oblastiach, a 
jeho spoločensko-hospodárskemu vplyvu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 714
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – bod 2.3.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.3.2. Rozvoj konkurencieschopnej 
európskej akvakultúry

2.3.2. Rozvoj udržateľnej a 
konkurencieschopnej európskej 
akvakultúry

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 715
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – bod 2.3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

usadených druhov a diverzifikácie nových 
druhov, pričom sa obmedzia 
environmentálne účinky vzájomného 
pôsobenia medzi vodnou kultúrou a 
vodnými ekosystémami, vplyvy zmeny 
klímy a možnosti tohto odvetvia 
prispôsobiť sa im. Budú sa podporovať 
inovácie udržateľných systémov výroby vo 
vnútrozemí, na pobreží i na mori. Dôraz sa 
pritom bude klásť na porozumenie 
environmentálnym, spoločenským a 
hospodárskym aspektom tohto odvetvia so 
zameraním na nízky environmentálny 
vplyv a nákladovo a energeticky efektívnu 
výrobu zohľadňujúcu potreby trhu i 
zákazníkov pri súčasnom zabezpečení 
dlhodobej konkurencieschopnosti a 
atraktívnych vyhliadok pre investorov i 
výrobcov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 716
Nuno Teixeira

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – bod 2.3.3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.3.3. Podnecovanie morských inovácií 
pomocou biotechnológií

2.3.3. Podnecovanie morských inovácií 
pomocou biotechnológií a ochrana 
biodiverzity

Or. pt

Odôvodnenie

Popri uvedenej priorite je ďalšou kľúčovou prioritou ochrana biodiverzity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 717
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.3 – bod 2.3.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 718
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavným cieľom je urýchliť prechod 
európskeho priemyslu založeného na 
fosílnych palivách na nízkouhlíkový, 
zdrojovo efektívny a udržateľný priemysel. 
Výskum a inovácie zabezpečia prostriedky 
na zníženie závislosti Únie od fosílnych 
palív a prispejú k dosiahnutiu politických 
cieľov v oblasti energie a zmeny klímy do 

Hlavným cieľom je urýchliť prechod 
európskeho priemyslu založeného na 
fosílnych palivách na nízkouhlíkový, 
zdrojovo efektívny a udržateľný priemysel. 
Výskum a inovácie zabezpečia prostriedky 
na zníženie závislosti Únie od fosílnych 
palív a prispejú k dosiahnutiu politických 
cieľov v oblasti energie a zmeny klímy do 
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roku 2020 (10 % pohonných hmôt 
vyrobených z obnoviteľných zdrojov a 20 
% zníženie emisií skleníkových plynov). 
Odhaduje sa, že prechod na biosuroviny a 
biologické metódy spracovania umožní do 
roku 2030 zníženie emisií na úrovni 2,5 
miliardy ton CO2, čím sa niekoľkonásobne 
zvýši trh s biosurovinami a novými 
spotrebnými bioproduktmi. Využitie tohto 
potenciálu vyžaduje vybudovanie širokej 
databázy vedomostí a vývoj príslušných 
(bio)technológií zameraných najmä na tri 
kľúčové oblasti: a) prechod súčasných 
procesov využívajúcich fosílne palivá na 
procesy využívajúce biotechnológie s 
efektívnym využitím zdrojov a energií, b)
vybudovanie spoľahlivých a primeraných
reťazcov na dodávanie biomasy, tokov 
odpadu a širokej siete biorafinérií v Európe 
a c) podpora rozvoja trhu s bioproduktmi 
a bioprocesmi. Bude sa pracovať na 
dosiahnutí synergie s cieľom Vedúce 
postavenie v podporných a priemyselných 
technológiách.

roku 2020 (10 % pohonných hmôt 
vyrobených z obnoviteľných zdrojov a 20 
% zníženie emisií skleníkových plynov). 
Odhaduje sa, že prechod na biosuroviny a 
biologické metódy spracovania umožní do 
roku 2030 zníženie emisií na úrovni 2,5 
miliardy ton CO2, čím sa niekoľkonásobne 
zvýši trh s biosurovinami a novými 
spotrebnými bioproduktmi. Využitie tohto 
potenciálu vyžaduje vybudovanie širokej 
databázy vedomostí a vývoj príslušných 
(bio)technológií zameraných najmä na tri 
kľúčové oblasti: a) prechod súčasných 
procesov využívajúcich fosílne palivá na 
procesy využívajúce biotechnológie s 
efektívnym využitím zdrojov a energií, b)
vybudovanie spoľahlivých, udržateľných a 
kratších reťazcov na dodávanie biomasy, 
tokov odpadu a širokej siete biorafinérií v 
Európe a c) podpora rozvoja trhu s 
bioproduktmi a bioprocesmi. Bude sa 
pracovať na dosiahnutí synergie s cieľom 
Vedúce postavenie v podporných a 
priemyselných technológiách.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 719
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavný vývoj smerom k nízkouhlíkovému, 
zdrojovo efektívnemu a udržateľnému 
priemyslu sa podporí objavovaním a 
využívaním suchozemských a vodných 
biologických zdrojov pri súčasnej
minimalizácii negatívnych vplyvov na 
životné prostredie. Súčasne je potrebné 
preskúmať prípadné kompromisné riešenia 
pri využívaní biomasy. Cieľom bude vývoj 
bioproduktov a biologicky aktívnych zmesí 

Hlavný vývoj smerom k nízkouhlíkovému, 
zdrojovo efektívnemu a udržateľnému 
priemyslu sa podporí objavovaním a 
využívaním suchozemských a vodných 
biologických zdrojov pri súčasnom
odstránení negatívnych vplyvov na životné 
prostredie. Súčasne je potrebné dôkladne 
posúdiť prípadné kompromisné riešenia pri 
využívaní biomasy, pričom treba zaistiť 
najmä to, aby nové spôsoby využitia 
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pre priemysel i spotrebiteľov s novými 
kvalitami, funkciami a vyššou 
udržateľnosťou. Ekonomická hodnota 
obnoviteľných zdrojov, biologického 
odpadu a vedľajších produktov sa bude 
maximalizovať prostredníctvom 
využívania nových a zdrojovo efektívnych 
procesov.

biomasy neohrozili výrobu potravín a 
potravinovú bezpečnosť, a to nielen v 
Únii, ale aj v rozvojových krajinách, a aby 
neviedli k neudržateľnej zmene 
využívania pôdy či zaberaniu pôdy. 
Cieľom bude vývoj bioproduktov a 
biologicky aktívnych zmesí pre priemysel i 
spotrebiteľov s novými kvalitami, 
funkciami a vyššou udržateľnosťou. 
Ekonomická hodnota obnoviteľných 
zdrojov, biologického odpadu a vedľajších 
produktov sa bude maximalizovať 
prostredníctvom využívania nových a 
zdrojovo efektívnych procesov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en



PE492.814v01-00 104/127 AM\907980SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia na strane dopytu otvoria nové 
trhy pre biotechnologické inovácie. 
Normalizácia na úrovni Únie i 
medzinárodnej úrovni je okrem iného 
potrebná aj na presné určenie bioobsahu, 
funkčnosti výrobkov a ich biologickej 
rozložiteľnosti. Je potrebné ďalej rozvíjať 

Opatrenia na strane dopytu otvoria nové
trhy pre biotechnologické inovácie. 
Normalizácia na úrovni Únie i 
medzinárodnej úrovni je okrem iného 
potrebná aj na presné určenie bioobsahu, 
účinnosti využívania zdrojov (pôdy, vody, 
živín), funkčnosti výrobkov a ich 
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metodiky a prístupy k analýzam životných 
cyklov a súčasne ich neustále 
prispôsobovať vývoju vedy i pokroku v 
priemysle. Pri podpore tvorby nových 
trhov a realizácii obchodných príležitostí sa 
za kľúčové považujú výskumné činnosti 
zamerané na podporu normalizácie 
výrobkov a procesov a činnosť 
regulačných úradov v oblasti 
biotechnológie.

biologickej rozložiteľnosti. Je potrebné 
ďalej rozvíjať metodiky a prístupy k 
analýzam životných cyklov a súčasne ich 
neustále prispôsobovať vývoju vedy i 
pokroku v priemysle. Pri podpore tvorby 
nových trhov a realizácii obchodných 
príležitostí pre produkty vyrobené 
udržateľnejším spôsobom sa za kľúčové 
považujú výskumné činnosti zamerané na 
podporu normalizácie výrobkov a 
procesov, verejné obstarávanie a činnosť 
regulačných úradov v oblasti 
biotechnológie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.4 – bod 2.4.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia na strane dopytu otvoria nové 
trhy pre biotechnologické inovácie. 
Normalizácia na úrovni Únie i 
medzinárodnej úrovni je okrem iného 
potrebná aj na presné určenie bioobsahu, 
funkčnosti výrobkov a ich biologickej 
rozložiteľnosti. Je potrebné ďalej rozvíjať 
metodiky a prístupy k analýzam životných 
cyklov a súčasne ich neustále 
prispôsobovať vývoju vedy i pokroku v 
priemysle. Pri podpore tvorby nových 
trhov a realizácii obchodných príležitostí sa 
za kľúčové považujú výskumné činnosti 
zamerané na podporu normalizácie 
výrobkov a procesov a činnosť 
regulačných úradov v oblasti 
biotechnológie.

Opatrenia na strane dopytu otvoria nové 
trhy pre biotechnologické inovácie. 
Normalizácia na úrovni Únie i 
medzinárodnej úrovni je okrem iného 
potrebná aj na presné určenie bioobsahu, 
účinnosti využívania zdrojov (pôdy, vody, 
živín), funkčnosti výrobkov a ich 
biologickej rozložiteľnosti. Je potrebné 
ďalej rozvíjať metodiky a prístupy k 
analýzam životných cyklov a súčasne ich 
neustále prispôsobovať vývoju vedy i 
pokroku v priemysle. Pri podpore tvorby 
nových trhov a realizácii obchodných 
príležitostí sa za kľúčové považujú 
výskumné činnosti zamerané na podporu 
normalizácie výrobkov a procesov, verejné 
obstarávanie a činnosť regulačných úradov 
v oblasti biotechnológie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.4a. Prierezový morský a námorný 
výskum
2.4a.1. Vplyv zmeny klímy na morské 
ekosystémy a námorné hospodárstvo
Podporia sa aktivity na zlepšenie 
súčasného chápania toho, ako fungujú 
morské ekosystémy a ako vzájomne 
pôsobia oceány a atmosféra. Zvýši sa tým 
schopnosť posúdiť úlohu oceánov v 
súvislosti s klímou a vplyv zmeny klímy a 
acidifikácie oceánov na morské 
ekosystémy a pobrežné oblasti.
2.4a.2. Rozvoj potenciálu morských 
zdrojov prostredníctvom integrovaného 
prístupu
Podpora dlhodobého udržateľného 
námorného rastu a vytvorenie synergií 
naprieč všetkými námornými sektormi 
vyžadujú integrovaný prístup. Výskumná 
činnosť sa zameria na zachovanie 
morského prostredia a vplyv námorných 
aktivít a produktov na iné odvetvia.
Umožní sa tým pokrok v oblasti 
ekologických inovácií, ako sú nové 
produkty a procesy a uplatnenie 
koncepcií, nástrojov a opatrení riadenia 
na posúdenie a zmiernenie vplyvu 
ľudského nátlaku na morské prostredie s 
cieľom pokročiť k udržateľnému 
riadeniu námornej činnosti.
2.4a.3. Prierezové koncepcie a technológie 
umožňujúce námorný rast
Pokrok v prierezových podporných 
technológiách (napr. IKT, elektronika, 
nanomateriály, zliatiny, biotechnológie 
atď.) a nový vývoj a koncepcie v 
inžinierstve budú naďalej umožňovať 
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rast. Aktivity umožnia významné pokroky 
v oblasti morského a námorného výskumu 
a pozorovania oceánov (napr. 
hlbokomorský výskum, pozorovacie 
systémy, senzory, automatizované systémy 
na monitorovanie činnosti a dohľad, 
skúmanie morskej biodiverzity, morské 
georiziká, diaľkovo ovládané vozidlá 
atď.). Cieľom je obmedziť vplyv na 
morské prostredie (napr. podmorský hluk, 
prienik invazívnych druhov a 
znečisťujúcich látok z mora a pevniny 
atď.) a minimalizovať uhlíkovú stopu 
ľudskej činnosti. Prierezové podporné 
technológie budú tvoriť základ pre 
realizáciu morskej a námornej politiky 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 725
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.5 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Medzinárodné hodnotenie 
poľnohospodárskych poznatkov, vedy a 
technológie pre rozvoj (IAASTD), ktoré 
bolo vytvorené na podnet Svetovej banky, 
v otvorenom partnerstve so skupinou
organizácií zastupujúcich viaceré 
zainteresované strany vrátane FAO, GEF, 
UNDP, UNEP, UNESCO, Svetovej banky 
a WHO a po rozsiahlej globálnej vedeckej 
konzultácii poskytuje komplexnú politickú 
odpoveď a plán, ktoré by mali byť pre 
Úniu usmernením pri hľadaní odpovede 
na výzvy v podobe nájdenia/vytvorenia 
systémov výroby a dodávky potravín 
neznehodnocujúcich základňu zdrojov. 
Uvedená politika a plán by mali riadiť 
vypracovanie konkrétnych pracovných 
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programov v rámci tejto výzvy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 726
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Okrem bežných zdrojov externého 
poradenstva sa bude prihliadať i na 
špecifické konzultácie so Stálym výborom 
pre poľnohospodársky výskum (SCAR) v 
mnohých otázkach vrátane strategických 
aspektov oblasti prognóz a koordinácie 
poľnohospodárskeho výskumu medzi 
jednotlivými štátmi a na úrovni Únie. 
Zabezpečí sa príslušné prepojenie s 
opatreniami európskeho partnerstva pre 
inovácie v oblasti produktivity a 
udržateľnosti hospodárstva.

Okrem bežných zdrojov externého 
poradenstva sa bude prihliadať i na 
špecifické konzultácie so Stálym výborom 
pre poľnohospodársky výskum (SCAR) v 
mnohých otázkach vrátane strategických 
aspektov oblasti prognóz a koordinácie 
poľnohospodárskeho výskumu medzi 
jednotlivými štátmi a na úrovni Únie. 
Zabezpečí sa príslušné prepojenie s 
opatreniami európskeho partnerstva pre 
inovácie „Poľnohospodárska produktivita 
a udržateľnosť“, ktorého ciele by sa mali 
sústrediť na ekosystémový prístup, najmä 
agroekológiu, a jeho správa by mala 
zabezpečiť širokú účasť zainteresovaných 
strán.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 727
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Existuje už značné množstvo všeobecne 
uznávaných vedeckých dôkazov o 
súvislosti medzi znehodnocovaním 



AM\907980SK.doc 109/127 PE492.814v01-00

SK

základne prírodných zdrojov vrátane 
biodiverzity a fungovaním prírodných a 
poloprírodných ekosystémov, ktoré 
spoločnosti poskytujú zásadné služby. 
Preto je načase, aby sa riešenia navrhnuté 
na základe týchto vedeckých dôkazov 
realizovali.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prostredníctvom konkrétnych opatrení v 
oblasti oznamovania, výmeny poznatkov a 
zapojenia rôznych subjektov do všetkých 
projektov sa podporí vplyv a šírenie 
výsledkov výskumu. Pri implementácii sa 
uplatní široké spektrum činností vrátane 
dôležitých demonštračných a pilotných 
činností. V prípade potreby sa bude 
presadzovať jednoduchý a otvorený prístup
k výsledkom výskumu a osvedčeným 
postupom prostredníctvom databáz.

Prostredníctvom konkrétnych opatrení v 
oblasti oznamovania, výmeny poznatkov a 
zapojenia rôznych subjektov do všetkých 
fáz projektov sa podporí vplyv a šírenie 
výsledkov výskumu. Pri implementácii sa 
uplatní široké spektrum činností vrátane 
dôležitých demonštračných a pilotných 
činností. V prípade potreby sa bude 
presadzovať jednoduchý a udržateľný 
otvorený prístup k výsledkom výskumu a 
osvedčeným postupom prostredníctvom 
databáz.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prostredníctvom konkrétnych opatrení v 
oblasti oznamovania, výmeny poznatkov a 
zapojenia rôznych subjektov do všetkých 

Prostredníctvom konkrétnych opatrení v 
oblasti oznamovania, výmeny poznatkov a
technológií a zapojenia rôznych subjektov 
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projektov sa podporí vplyv a šírenie 
výsledkov výskumu. Pri implementácii sa 
uplatní široké spektrum činností vrátane 
dôležitých demonštračných a pilotných 
činností. V prípade potreby sa bude 
presadzovať jednoduchý a otvorený prístup 
k výsledkom výskumu a osvedčeným 
postupom prostredníctvom databáz.

do všetkých fáz projektov sa podporí vplyv 
a šírenie výsledkov výskumu. Pri 
implementácii sa uplatní široké spektrum 
činností vrátane dôležitých 
demonštračných a pilotných činností. V 
prípade potreby sa bude presadzovať 
jednoduchý a otvorený prístup k 
výsledkom výskumu a osvedčeným 
postupom prostredníctvom databáz.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Konkrétna podpora pre MSP umožní 
zvýšiť účasť fariem, rybárov a iných typov 
mikropodnikov na výskume a 
demonštračných činnostiach. Zohľadnia sa 
konkrétne potreby sektora primárnej 
výroby v oblasti služieb podpory inovácií a
podporných štruktúr. Pri implementácii sa 
uplatní široké spektrum činností vrátane 
krokov slúžiacich na výmenu poznatkov, 
pri ktorých sa aktívne zabezpečí účasť 
farmárov a sprostredkovateľov z hľadiska 
sumarizácie potrieb koncových 
používateľov v oblasti výskumu. V prípade 
potreby sa bude presadzovať jednoduchý a 
otvorený prístup k výsledkom výskumu a 
osvedčeným postupom.

Konkrétna podpora pre MSP umožní 
zvýšiť účasť fariem, rybárov a iných typov 
mikropodnikov na výskume a 
demonštračných činnostiach. Zohľadnia sa 
konkrétne potreby sektora primárnej 
výroby v oblasti služieb podpory inovácií a 
podporných štruktúr. Pri implementácii sa 
uplatní široké spektrum činností vrátane 
krokov slúžiacich na výmenu poznatkov, 
pri ktorých sa aktívne zabezpečí účasť 
farmárov a sprostredkovateľov z hľadiska 
sumarizácie potrieb koncových 
používateľov v oblasti výskumu. V prípade 
potreby sa bude presadzovať jednoduchý a 
udržateľný otvorený prístup k výsledkom 
výskumu a osvedčeným postupom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.5 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bude sa presadzovať jednoduchý a 
otvorený prístup k výsledkom výskumu a 
osvedčeným postupom.

Podpora pre stanovovanie noriem sa 
využije na urýchlenie uvádzania nových 
biologických produktov a služieb na trh, a 
to od suchozemských a vodných 
výrobných systémov až po konečného 
spotrebiteľa.

Or. en

Odôvodnenie

Musí sa ujasniť, že stanovovanie noriem sa uplatní naprieč celým hodnotovým reťazcom od 
prvovýroby (suchozemskej alebo vodnej) až po konečného spotrebiteľa. Je to jediný spôsob, 
ako zabezpečiť, aby celý hodnotový reťazec plnil spoločné ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 732
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bude sa presadzovať jednoduchý a 
otvorený prístup k výsledkom výskumu a 
osvedčeným postupom.

Prípadne sa využije podpora pre 
stanovovanie noriem.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 2 – bod 2.5 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V rámci všetkých oblastí biohospodárstva 
sa budú uplatňovať činnosti s výhľadom do 
budúcnosti vrátane vývoja databáz, 

V rámci všetkých oblastí biohospodárstva 
sa budú uplatňovať činnosti s výhľadom do 
budúcnosti vrátane vývoja databáz, 
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ukazovateľov a modelov s globálnym, 
európskym, vnútroštátnym a regionálnym 
zameraním. Vytvorí sa Európske 
observatórium pre biohospodárstvo na 
účely mapovania a monitorovania činností 
výskumu a inovácií v Únii aj celosvetovo, 
ktoré vypracuje kľúčové ukazovatele 
výkonu a monitoruje inovačné politiky v 
oblasti biohospodárstva.

ukazovateľov a modelov s globálnym, 
európskym, vnútroštátnym a regionálnym 
zameraním. Vytvorí sa Európske 
observatórium pre biohospodárstvo 
združujúce všetky zainteresované strany z 
oblasti vedy, priemyslu a občianskej 
spoločnosti na účely mapovania a 
monitorovania činností výskumu a inovácií 
v Únii aj celosvetovo, ktoré vypracuje 
kľúčové ukazovatele výkonu a monitoruje 
inovačné politiky v oblasti 
biohospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 734
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutia
Príloha I – Časť III – bod 3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Bezpečná, čistá a efektívna energia 3. Energetická účinnosť a bezpečná, čistá 
a efektívna energia

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 735
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – Časť III – bod 3.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.1. Zníženie spotreby energie a uhlíkovej 
stopy na základe inteligentného a 
udržateľného rozvoja

3.1. Zvýšenie energetickej účinnosti a 
zníženie spotreby energie a uhlíkovej stopy 
na základe inteligentného a udržateľného 
využívania

Or. ro
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 736
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.1. Zníženie spotreby energie a uhlíkovej 
stopy na základe inteligentného a 
udržateľného rozvoja

3.1. Zníženie spotreby energie a uhlíkovej 
stopy na základe inteligentnej a 
udržateľnej výroby elektriny a využívania

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 737
Vladko Todorov Panayotov

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdroje energie a modely spotreby v 
európskom priemysle, doprave, 
stavebníctve, v mestách a obciach sú vo 
veľkej miere neudržateľné, pričom majú 
výrazný vplyv na životné prostredie a 
zmenu klímy. Vývoj budov s minimálnymi
emisiami, rozvoj vysokoefektívneho 
priemyslu a masové prijímanie energeticky 
účinných postupov zo strany spoločností, 
jednotlivcov, komunít a miest budú 
vyžadovať nielen technologický pokrok, 
ale aj netechnologické riešenia, ako sú 
nové služby v oblasti poradenstva, 
financovania a riadenia požiadaviek. 
Energetická účinnosť môže týmto 
spôsobom predstavovať jeden z nákladovo 
najefektívnejších spôsobov zníženia 
energetickej náročnosti, a tým zvýšenia 
bezpečnosti zásobovania energiou, 
zníženia vplyvu na životné prostredie a 
klímu a zvýšenia konkurencieschopnosti.

Zdroje energie a modely spotreby v 
európskom priemysle, doprave, 
stavebníctve, v mestách a obciach sú vo 
veľkej miere neudržateľné, pričom majú 
výrazný vplyv na životné prostredie a 
zmenu klímy. Vývoj budov s minimálnymi 
emisiami, rozvoj vysokoefektívneho 
priemyslu a masové prijímanie energeticky 
účinných postupov zo strany spoločností, 
jednotlivcov, komunít a miest budú 
vyžadovať nielen technologický pokrok, 
ale aj netechnologické riešenia, ako sú 
nové služby v oblasti poradenstva, 
financovania a riadenia požiadaviek. 
Energetická účinnosť môže týmto 
spôsobom predstavovať jeden z nákladovo 
najefektívnejších spôsobov zníženia 
energetickej náročnosti, a tým zvýšenia 
bezpečnosti zásobovania energiou, 
zníženia vplyvu na životné prostredie a 
klímu a zvýšenia konkurencieschopnosti.
Program Horizont 2020 by mohol prispieť 
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k tomu, aby Únia prekročila ciele 
stanovené na 20 % prostredníctvom väčšej 
podpory rozvoja a zavádzania 
obnoviteľnej energie a inovácií v oblasti 
energetickej účinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 738
Britta Thomsen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdroje energie a modely spotreby v 
európskom priemysle, doprave, 
stavebníctve, v mestách a obciach sú vo 
veľkej miere neudržateľné, pričom majú 
výrazný vplyv na životné prostredie a 
zmenu klímy. Vývoj budov s minimálnymi 
emisiami, rozvoj vysokoefektívneho 
priemyslu a masové prijímanie energeticky 
účinných postupov zo strany spoločností, 
jednotlivcov, komunít a miest budú 
vyžadovať nielen technologický pokrok, 
ale aj netechnologické riešenia, ako sú 
nové služby v oblasti poradenstva, 
financovania a riadenia požiadaviek. 
Energetická účinnosť môže týmto 
spôsobom predstavovať jeden z nákladovo 
najefektívnejších spôsobov zníženia 
energetickej náročnosti, a tým zvýšenia
bezpečnosti zásobovania energiou, 
zníženia vplyvu na životné prostredie a 
klímu a zvýšenia konkurencieschopnosti.

Zdroje energie a modely spotreby v 
európskom priemysle, doprave, 
stavebníctve, v mestách a obciach sú vo 
veľkej miere neudržateľné, pričom majú 
výrazný vplyv na životné prostredie a 
zmenu klímy. Vývoj nových a existujúcich
budov s minimálnymi emisiami, rozvoj 
technológie v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov a 
vysokoefektívneho priemyslu a masové 
prijímanie energeticky účinných postupov 
zo strany spoločností, jednotlivcov, 
komunít a miest budú vyžadovať nielen 
technologický pokrok, ale aj 
netechnologické riešenia, ako sú nové 
služby v oblasti poradenstva, financovania 
a riadenia požiadaviek. Energetická 
účinnosť môže týmto spôsobom 
predstavovať jeden z nákladovo 
najefektívnejších spôsobov zníženia 
energetickej náročnosti, a tak spolu s 
energiou z obnoviteľných zdrojov 
dekarbonizovať odvetvie energetiky, 
zvýšiť bezpečnosť zásobovania energiou, 
znížiť vplyv na životné prostredie a klímu a 
posilniť a potvrdiť 
konkurencieschopnosť a vedúce 
postavenie Európy vo svete. Financovanie 
výskumu a vývoja výroby elektriny 
založenej na fosílnych palivách preto nie 



AM\907980SK.doc 115/127 PE492.814v01-00

SK

je v rámci tejto spoločenskej výzvy 
oprávnené.

Or. en

Odôvodnenie

Energia z obnoviteľných zdrojov a energetická účinnosť boli v Pláne postupu v energetike do 
roku 2050, ktorý vypracovala Európska komisia, označené spolu s infraštruktúrou za 
možnosti bez negatívnych dôsledkov. Výskum a vývoj týkajúci sa energetickej účinnosti a 
technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov treba urýchliť, aby sa splnili tieto ciele a 
zachovalo sa vedúce postavenie Európy v tejto oblasti. V čase obmedzených verejných 
financií preto treba každé jedno euro z programu Horizont 2020 vynaložené na technológiu 
fosílnych palív vnímať ako výdavok v rozpore s cieľmi uvedenými v časti s názvom Bezpečná, 
čistá a efektívna energia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 739
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdroje energie a modely spotreby v
európskom priemysle, doprave, 
stavebníctve, v mestách a obciach sú vo 
veľkej miere neudržateľné, pričom majú 
výrazný vplyv na životné prostredie a 
zmenu klímy. Vývoj budov s minimálnymi 
emisiami, rozvoj vysokoefektívneho 
priemyslu a masové prijímanie energeticky 
účinných postupov zo strany spoločností, 
jednotlivcov, komunít a miest budú 
vyžadovať nielen technologický pokrok, 
ale aj netechnologické riešenia, ako sú 
nové služby v oblasti poradenstva, 
financovania a riadenia požiadaviek. 
Energetická účinnosť môže týmto 
spôsobom predstavovať jeden z nákladovo 
najefektívnejších spôsobov zníženia 
energetickej náročnosti, a tým zvýšenia 
bezpečnosti zásobovania energiou, 
zníženia vplyvu na životné prostredie a 
klímu a zvýšenia konkurencieschopnosti.

Zdroje energie a modely spotreby v 
európskom priemysle, doprave, 
stavebníctve, v mestách a obciach sú často 
neúčinné a vo veľkej miere neudržateľné, 
pričom majú výrazný vplyv na životné 
prostredie a zmenu klímy. Vývoj nových 
a existujúcich budov s minimálnymi 
emisiami a s pozitívnou energetickou 
bilanciou, rozvoj vysokoefektívneho a 
udržateľného priemyslu a masové 
prijímanie energeticky účinných postupov 
zo strany spoločností, jednotlivcov, 
komunít a miest budú vyžadovať nielen 
technologický pokrok, ale aj 
netechnologické riešenia, ako sú nové 
služby v oblasti poradenstva, financovania 
a riadenia požiadaviek. Energetická 
účinnosť a úspory týmto spôsobom 
zabezpečia nákladovo najefektívnejší 
spôsob zníženia energetickej náročnosti, a 
tým zvýšenia bezpečnosti zásobovania 
energiou, zníženia vplyvu na životné 
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prostredie a klímu a posilnenia
konkurencieschopnosti a vedúceho 
postavenia Európy vo svete. Financovanie 
výskumu a vývoja technológií fosílnych 
palív preto nie je v rámci tejto 
spoločenskej výzvy oprávnené.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 740
Eija-Riitta Korhola

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdroje energie a modely spotreby v 
európskom priemysle, doprave, 
stavebníctve, v mestách a obciach sú vo 
veľkej miere neudržateľné, pričom majú 
výrazný vplyv na životné prostredie a 
zmenu klímy. Vývoj budov s minimálnymi 
emisiami, rozvoj vysokoefektívneho 
priemyslu a masové prijímanie energeticky 
účinných postupov zo strany spoločností, 
jednotlivcov, komunít a miest budú 
vyžadovať nielen technologický pokrok, 
ale aj netechnologické riešenia, ako sú 
nové služby v oblasti poradenstva, 
financovania a riadenia požiadaviek. 
Energetická účinnosť môže týmto 
spôsobom predstavovať jeden z nákladovo 
najefektívnejších spôsobov zníženia 
energetickej náročnosti, a tým zvýšenia 
bezpečnosti zásobovania energiou, 
zníženia vplyvu na životné prostredie a 
klímu a zvýšenia konkurencieschopnosti.

Zdroje energie a modely spotreby v 
európskom priemysle, doprave (vrátane 
námornej dopravy), stavebníctve, v 
mestách a obciach sú vo veľkej miere 
neudržateľné, pričom majú výrazný vplyv 
na životné prostredie a zmenu klímy. 
Vývoj budov a lodí s minimálnymi 
emisiami, rozvoj vysoko efektívneho 
priemyslu a masové prijímanie energeticky 
účinných postupov zo strany spoločností, 
jednotlivcov, komunít a miest si budú 
vyžadovať nielen technologický pokrok, 
ale aj netechnologické riešenia, ako sú 
nové služby v oblasti poradenstva, 
financovania a riadenia požiadaviek. 
Energetická účinnosť môže týmto 
spôsobom predstavovať jeden z nákladovo 
najefektívnejších spôsobov zníženia 
energetickej náročnosti, a tým zvýšenia 
bezpečnosti zásobovania energiou, 
zníženia vplyvu na životné prostredie a 
klímu a zvýšenia konkurencieschopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 741
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdroje energie a modely spotreby v 
európskom priemysle, doprave, 
stavebníctve, v mestách a obciach sú vo 
veľkej miere neudržateľné, pričom majú 
výrazný vplyv na životné prostredie a 
zmenu klímy. Vývoj budov s minimálnymi 
emisiami, rozvoj vysokoefektívneho 
priemyslu a masové prijímanie energeticky 
účinných postupov zo strany spoločností, 
jednotlivcov, komunít a miest budú 
vyžadovať nielen technologický pokrok, 
ale aj netechnologické riešenia, ako sú 
nové služby v oblasti poradenstva, 
financovania a riadenia požiadaviek. 
Energetická účinnosť môže týmto 
spôsobom predstavovať jeden z nákladovo 
najefektívnejších spôsobov zníženia 
energetickej náročnosti, a tým zvýšenia 
bezpečnosti zásobovania energiou, 
zníženia vplyvu na životné prostredie a 
klímu a zvýšenia konkurencieschopnosti.

Zdroje energie a modely spotreby v 
európskom priemysle, doprave, 
stavebníctve, v mestách a obciach sú vo 
veľkej miere neudržateľné, pričom majú 
výrazný vplyv na životné prostredie a 
zmenu klímy. Vývoj budov s minimálnymi 
emisiami, rozvoj technológií v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov a 
vysokoefektívneho priemyslu a masové 
prijímanie energeticky účinných postupov 
zo strany spoločností, jednotlivcov, 
komunít a miest budú vyžadovať nielen 
technologický pokrok, ale aj 
netechnologické riešenia, ako sú nové 
služby v oblasti poradenstva, financovania 
a riadenia požiadaviek. Energetická 
účinnosť môže týmto spôsobom 
predstavovať jeden z nákladovo 
najefektívnejších spôsobov zníženia 
energetickej náročnosti, a tým zvýšenia 
bezpečnosti zásobovania energiou, 
zníženia vplyvu na životné prostredie a 
klímu a posilnenia konkurencieschopnosti 
a vedúceho postavenia Únie v tejto oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 742
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdroje energie a modely spotreby v 
európskom priemysle, doprave, 
stavebníctve, v mestách a obciach sú vo 
veľkej miere neudržateľné, pričom majú 

Zdroje energie a modely spotreby v 
európskom priemysle, doprave, 
stavebníctve, v mestách a obciach sú vo 
veľkej miere neudržateľné, pričom majú 
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výrazný vplyv na životné prostredie a 
zmenu klímy. Vývoj budov s minimálnymi 
emisiami, rozvoj vysokoefektívneho 
priemyslu a masové prijímanie energeticky 
účinných postupov zo strany spoločností, 
jednotlivcov, komunít a miest budú 
vyžadovať nielen technologický pokrok, 
ale aj netechnologické riešenia, ako sú 
nové služby v oblasti poradenstva, 
financovania a riadenia požiadaviek. 
Energetická účinnosť môže týmto 
spôsobom predstavovať jeden z nákladovo 
najefektívnejších spôsobov zníženia 
energetickej náročnosti, a tým zvýšenia 
bezpečnosti zásobovania energiou, 
zníženia vplyvu na životné prostredie a 
klímu a zvýšenia konkurencieschopnosti.

výrazný vplyv na životné prostredie a 
zmenu klímy. Vývoj budov s takmer 
nulovou spotrebou energie, rozvoj 
vysokoefektívneho priemyslu a masové 
prijímanie energeticky účinných postupov 
zo strany spoločností, jednotlivcov, 
komunít a miest budú vyžadovať nielen 
technologický pokrok, ale aj 
netechnologické riešenia, ako sú nové 
služby v oblasti poradenstva, financovania 
a riadenia požiadaviek. Energetická 
účinnosť môže týmto spôsobom 
predstavovať jeden z nákladovo 
najefektívnejších spôsobov zníženia 
energetickej náročnosti, a tým zvýšenia 
bezpečnosti zásobovania energiou, 
zníženia vplyvu na životné prostredie a 
klímu a zvýšenia konkurencieschopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 743
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do roku 2050 by sa malo dosiahnuť 
zníženie emisií skleníkových plynov o 80 –
95 %. Všetky scenáre v Pláne postupu v 
energetike do roku 2050 ukazujú, že 
technológie v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov budú v polovici 
tohto storočia predstavovať najväčší 
podiel na technológiách dodávok energie 
a že energetická účinnosť bude zohrávať 
rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní týchto 
cieľov. Preto je vhodné, aby sa 85 % 
rozpočtu v rámci tejto výzvy vyčlenilo na 
výskum a inovácie v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov a energetickej 
účinnosti konečného využitia energie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 744
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – Časť III – bod 3.1.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V záujme úplného prijatia a plného prínosu 
pre spotrebiteľov (vrátane možnosti 
samostatného monitorovania vlastnej 
spotreby) je potrebné upraviť a 
optimalizovať energetickú výkonnosť 
týchto technológií a služieb pre príslušné 
prostredia a v ich rámci. Na to je potrebný 
nielen výskum, vývoj a testovanie 
inovačných informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a 
monitorovacích a regulačných postupov, 
ale aj rozsiahle demonštračné projekty a 

V záujme úplného prijatia a plného prínosu 
pre spotrebiteľov (vrátane možnosti 
samostatného monitorovania vlastnej 
spotreby) je potrebné upraviť a 
optimalizovať energetickú výkonnosť 
týchto technológií a služieb pre príslušné 
prostredia a v ich rámci. Na to je potrebný 
nielen výskum, vývoj a testovanie 
inovačných informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a 
monitorovacích a regulačných postupov, 
ale aj rozsiahle demonštračné projekty a 
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aktivity v rámci zavedenia pred 
komerčným využitím s cieľom zabezpečiť 
interoperabilitu a rozšíriteľnosť. Tieto
projekty majú byť zacielené na rozvoj 
spoločných postupov zameraných na 
zhromaždenie, overenie a analýzu 
energetickej spotreby a emisných údajov s 
cieľom zvýšiť merateľnosť, 
transparentnosť, spoločenskú prijateľnosť, 
plánovanie a viditeľnosť využitia energie a 
jeho vplyvu na životné prostredie.

aktivity v rámci zavedenia pred 
komerčným využitím s cieľom zabezpečiť 
interoperabilitu a rozšíriteľnosť. Tieto 
projekty majú byť zacielené na rozvoj 
spoločných postupov zameraných na 
zhromaždenie, porovnanie a analýzu 
energetickej spotreby a emisných údajov s 
cieľom zvýšiť merateľnosť, 
transparentnosť, presnosť, spoločenskú 
prijateľnosť, plánovanie a viditeľnosť 
využitia energie a jeho vplyvu na životné 
prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 746
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V záujme úplného prijatia a plného prínosu 
pre spotrebiteľov (vrátane možnosti 
samostatného monitorovania vlastnej 
spotreby) je potrebné upraviť a 
optimalizovať energetickú výkonnosť 
týchto technológií a služieb pre príslušné 
prostredia a v ich rámci. Na to je potrebný 
nielen výskum, vývoj a testovanie 
inovačných informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a 
monitorovacích a regulačných postupov, 
ale aj rozsiahle demonštračné projekty a 
aktivity v rámci zavedenia pred 
komerčným využitím s cieľom zabezpečiť 
interoperabilitu a rozšíriteľnosť. Tieto 
projekty majú byť zacielené na rozvoj 
spoločných postupov zameraných na 
zhromaždenie, overenie a analýzu 
energetickej spotreby a emisných údajov s 
cieľom zvýšiť merateľnosť, 
transparentnosť, spoločenskú prijateľnosť, 
plánovanie a viditeľnosť využitia energie a 

V záujme úplného prijatia a plného prínosu 
pre spotrebiteľov (vrátane možnosti 
samostatného monitorovania vlastnej 
spotreby) je potrebné zlepšiť, upraviť a 
optimalizovať energetickú výkonnosť 
týchto technológií a služieb pre príslušné 
prostredia a v ich rámci. Na to je potrebný 
nielen výskum, vývoj a testovanie 
inovačných informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a 
monitorovacích a regulačných postupov, 
ale aj rozsiahle demonštračné projekty a 
aktivity v rámci zavedenia pred 
komerčným využitím s cieľom zabezpečiť 
interoperabilitu a rozšíriteľnosť. Tieto 
projekty majú byť zacielené na rozvoj 
spoločných postupov zameraných na 
zhromaždenie, porovnanie a analýzu 
energetickej spotreby a emisných údajov s 
cieľom zvýšiť merateľnosť, 
transparentnosť, spoločenskú prijateľnosť, 
plánovanie a viditeľnosť využitia energie a 
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jeho vplyvu na životné prostredie. jeho vplyvu na životné prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 747
Paul Rübig

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.1.2. Využitie potenciálu efektívnych a 
obnoviteľných vykurovacích a chladiacich 
systémov

3.1.2. Využitie potenciálu nákladovo 
konkurencieschopných, efektívnych a 
obnoviteľných vykurovacích a chladiacich 
systémov

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podstatná časť energie sa v Únii spotrebuje 
na vykurovanie alebo chladenie, pričom 
hlavný vplyv na zníženie energetickej 
náročnosti v tejto oblasti by mal rozvoj 
nákladovo efektívnych a účinných 
technológií, metód integrácie systémov, 
napr. pripojení k sieti s normalizovanými 
jazykmi, a služieb. Na to je potrebný 
výskum a predvedenie nových systémov a 
komponentov pre aplikácie určené pre 
priemysel i domácnosti, napríklad pri 
decentralizovanej a regionálnej dodávke 
horúcej vody a vykurovaní a chladení 
budov. Tento prístup má zahŕňať rôzne 
technológie: solárnu tepelnú energiu, 
geotermálnu energiu, biomasu, tepelné 
čerpadlá, kombináciu tepla a elektrickej 

Podstatná časť energie sa v Únii spotrebuje 
na vykurovanie alebo chladenie, pričom 
hlavný vplyv na zníženie energetickej 
náročnosti v tejto oblasti by mal rozvoj 
nákladovo efektívnych, udržateľných a 
účinných technológií, metód integrácie 
systémov, napr. pripojení k sieti s 
normalizovanými jazykmi, a služieb. Na to 
je potrebný výskum a predvedenie nových 
systémov a komponentov pre aplikácie 
určené pre priemysel i domácnosti, 
napríklad pri decentralizovanej a 
regionálnej dodávke horúcej vody a 
vykurovaní a chladení budov. Tento 
prístup má zahŕňať rôzne technológie: 
solárnu tepelnú energiu, geotermálnu 
energiu, biomasu, tepelné čerpadlá, 
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energie atď. a zodpovedať požiadavkám na 
budovy a mestské časti s takmer nulovou 
spotrebou energie. Je potrebný ďalší 
pokrok, najmä v oblasti uloženia tepla z 
obnoviteľných zdrojov energie a pri 
presadzovaní rozvoja a uplatnenia 
efektívnych kombinácií hybridných 
vykurovacích a chladiacich systémov pre 
centralizované i decentralizované 
aplikácie.

kombináciu tepla a elektrickej energie atď.
a zodpovedať požiadavkám na budovy a 
mestské časti s takmer nulovou spotrebou 
energie. Je potrebný ďalší pokrok, najmä v 
oblasti uloženia tepla z obnoviteľných 
zdrojov energie a pri presadzovaní rozvoja 
a uplatnenia efektívnych kombinácií 
hybridných vykurovacích a chladiacich 
systémov pre centralizované i 
decentralizované aplikácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 749
Paul Rübig

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podstatná časť energie sa v Únii spotrebuje 
na vykurovanie alebo chladenie, pričom 
hlavný vplyv na zníženie energetickej 
náročnosti v tejto oblasti by mal rozvoj 
nákladovo efektívnych a účinných 
technológií, metód integrácie systémov, 
napr. pripojení k sieti s normalizovanými 
jazykmi, a služieb. Na to je potrebný 
výskum a predvedenie nových systémov a 
komponentov pre aplikácie určené pre 
priemysel i domácnosti, napríklad pri 
decentralizovanej a regionálnej dodávke 
horúcej vody a vykurovaní a chladení 
budov. Tento prístup má zahŕňať rôzne 
technológie: solárnu tepelnú energiu, 
geotermálnu energiu, biomasu, tepelné 
čerpadlá, kombináciu tepla a elektrickej 
energie atď. a zodpovedať požiadavkám na 
budovy a mestské časti s takmer nulovou 
spotrebou energie. Je potrebný ďalší 
pokrok, najmä v oblasti uloženia tepla z 
obnoviteľných zdrojov energie a pri 
presadzovaní rozvoja a uplatnenia 
efektívnych kombinácií hybridných 
vykurovacích a chladiacich systémov pre 

Podstatná časť energie sa v Únii spotrebuje 
na vykurovanie alebo chladenie, pričom 
hlavný vplyv na zníženie energetickej 
náročnosti v tejto oblasti by mal rozvoj 
nákladovo konkurencieschopných a 
účinných technológií, metód integrácie 
systémov, napr. pripojení k sieti s 
normalizovanými jazykmi, a služieb. Na to 
je potrebný výskum a predvedenie nových 
systémov a komponentov pre aplikácie 
určené pre priemysel, obchod i 
domácnosti, napríklad pri 
decentralizovanej a regionálnej dodávke 
horúcej vody a vykurovaní a chladení 
budov. Tento prístup má zahŕňať rôzne 
technológie: solárnu tepelnú energiu, 
geotermálnu energiu, biomasu, tepelné 
čerpadlá, kombináciu tepla a elektrickej 
energie atď. a zodpovedať požiadavkám na 
budovy a mestské časti s takmer nulovou 
spotrebou energie. Je potrebný ďalší 
pokrok, najmä v oblasti uloženia tepla z 
obnoviteľných zdrojov energie a pri 
presadzovaní rozvoja a uplatnenia 
efektívnych kombinácií zdrojov energie a 
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centralizované i decentralizované 
aplikácie.

technológií v hybridných vykurovacích a 
chladiacich systémoch pre centralizované i 
decentralizované aplikácie.

Or. en

Odôvodnenie

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”. 
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 750
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aby sa úspešnejšie znížil dopyt po 
vykurovaní a chladení, musí opatrenia 
zamerané na účinnosť sprevádzať 
súbežné zavádzanie nízkouhlíkových a 
bezuhlíkových vykurovacích a chladiacich 
zdrojov na strane dodávky. Uvoľnenie 
potenciálu technológií obnoviteľného 
vykurovania a chladenia vyžaduje výrazné 
zintenzívnenie činnosti v oblasti výskumu 
a vývoja. Pre poskytnutie správneho 
impulzu na zavedenie týchto technológií je 
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nutné, aby sa zvýšila ich účinnosť a znížili 
náklady. Je potrebné vypracovať nové 
riešenia, najmä pre budovy a oblasti s 
takmer nulovou spotrebou energie. 
Predovšetkým je nevyhnutné: vyvinúť 
udržateľný a vysokoúčinný dodávateľský 
reťazec a využitie pre biomasu, vytvoriť 
nákladovo konkurencieschopné solárne 
tepelné systémy a solárne vykurované 
budovy, ako aj účinné a nákladovo 
efektívne geotermické vykurovacie 
systémy, nákladovo optimalizované 
tepelné čerpadlá, účinné podporné 
technológie (akumulácia tepelnej energie 
a hybridné systémy) a inteligentné siete 
tepelnej energie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Jednými z najväčších spotrebiteľov energie 
v Únii sú mestské oblasti, v ktorých sa 
uvoľňuje zodpovedajúce veľké množstvo 
skleníkových plynov a vytvára podstatné 
množstvo látok znečisťujúcich vzduch. 
Mestské oblasti sú súčasne vystavené 
vplyvu znižujúcej sa kvality ovzdušia a 
zmien podnebia a musia mať vypracované 
vlastné stratégie zmiernenia vplyvu a 
adaptácie. Vyhľadávanie inovačných 
riešení v oblasti energií (energetická 
účinnosť, systémy zásobovania elektrickou 
energiou a vykurovania a chladenia) 
zapracované do riešení v oblasti dopravy, 
odpadov a úpravy vody, ako aj riešení v 
oblasti IKT pre prostredie určené pre 
človeka, preto hrajú kľúčovú úlohu pri 
transformácii na nízkouhlíkovú spoločnosť. 

Jednými z najväčších spotrebiteľov energie 
v Únii sú mestské oblasti, v ktorých sa 
uvoľňuje zodpovedajúce veľké množstvo 
skleníkových plynov a vytvára podstatné 
množstvo látok znečisťujúcich vzduch. V 
tejto súvislosti je potrebné podporovať 
integrované systémové stratégie rozvoja 
miest, ktoré zohľadňujú: energetickú 
účinnosť, dostupnosť, zelené plochy, 
prispôsobenie obydlí a sociálnu 
integráciu. Mestské oblasti sú súčasne 
vystavené vplyvu znižujúcej sa kvality 
ovzdušia a zmien podnebia a musia mať 
vypracované vlastné stratégie zmiernenia 
vplyvu a adaptácie. Vyhľadávanie 
inovačných riešení v oblasti energií 
(energetická účinnosť, systémy 
zásobovania elektrickou energiou a 
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Je potrebné naplánovať zacielené iniciatívy 
na podporu konvergencie priemyselných 
hodnotových reťazcov sektorov energetiky, 
dopravy a IKT na inteligentné použitie v 
mestách. Zároveň je potrebné vyvinúť a 
testovať v plnom rozsahu a v súlade s 
potrebami a prostriedkami miest a komunít 
nové potreby v oblasti technológie, 
organizácie, plánovania a obchodných 
modelov. Potrebný je aj výskum zameraný 
na pochopenie sociálnych, hospodárskych 
a kultúrnych otázok tejto transformácie.

vykurovania a chladenia) integrovaných s
dopravou, nakladaním s odpadmi a 
úpravou vody, ako aj riešení v oblasti IKT 
pre mestské prostredie, preto hrá kľúčovú 
úlohu pri transformácii na nízkouhlíkovú 
spoločnosť. Je potrebné naplánovať 
zacielené iniciatívy na podporu 
konvergencie priemyselných hodnotových 
reťazcov sektorov energetiky, dopravy a 
IKT na inteligentné použitie v mestách. 
Zároveň je potrebné vyvinúť a testovať v 
plnom rozsahu a v súlade s potrebami a 
prostriedkami miest a komunít nové 
potreby v oblasti technológie, organizácie, 
plánovania a obchodných modelov. 
Potrebný je aj výskum zameraný na 
pochopenie sociálnych, hospodárskych a 
kultúrnych otázok tejto transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 752
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Jednými z najväčších spotrebiteľov energie 
v Únii sú mestské oblasti, v ktorých sa 
uvoľňuje zodpovedajúce veľké množstvo 
skleníkových plynov a vytvára podstatné 
množstvo látok znečisťujúcich vzduch. 
Mestské oblasti sú súčasne vystavené 
vplyvu znižujúcej sa kvality ovzdušia a 
zmien podnebia a musia mať vypracované 
vlastné stratégie zmiernenia vplyvu a 
adaptácie. Vyhľadávanie inovačných 
riešení v oblasti energií (energetická 
účinnosť, systémy zásobovania elektrickou 
energiou a vykurovania a chladenia) 
zapracované do riešení v oblasti dopravy, 
odpadov a úpravy vody, ako aj riešení v 
oblasti IKT pre prostredie určené pre 

Jednými z najväčších spotrebiteľov energie 
v Únii sú mestské oblasti, v ktorých sa 
uvoľňuje zodpovedajúce veľké množstvo 
skleníkových plynov a vytvára podstatné 
množstvo znečisťujúcich látok. Mestské 
oblasti sú súčasne vystavené vplyvu 
znižujúcej sa kvality ovzdušia a zmien 
podnebia a musia mať vypracované vlastné 
stratégie zmiernenia vplyvu a adaptácie. 
Vyhľadávanie inovačných riešení v oblasti 
energií, aby sa znížila celková spotreba 
energie a posilnili sa inovatívne 
energetické systémové riešenia (energia z 
obnoviteľných zdrojov, energetická 
účinnosť, systémy zásobovania elektrickou 
energiou a vykurovania a chladenia),
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človeka, preto hrajú kľúčovú úlohu pri 
transformácii na nízkouhlíkovú
spoločnosť. Je potrebné naplánovať 
zacielené iniciatívy na podporu 
konvergencie priemyselných hodnotových 
reťazcov sektorov energetiky, dopravy a 
IKT na inteligentné použitie v mestách. 
Zároveň je potrebné vyvinúť a testovať v 
plnom rozsahu a v súlade s potrebami a 
prostriedkami miest a komunít nové 
potreby v oblasti technológie, organizácie, 
plánovania a obchodných modelov. 
Potrebný je aj výskum zameraný na 
pochopenie sociálnych, hospodárskych a 
kultúrnych otázok tejto transformácie.

integrovaných s dopravou, nakladaním s 
odpadmi a úpravou vody, ako aj riešení v 
oblasti IKT pre mestské prostredie, preto 
hrá kľúčovú úlohu pri transformácii na 
spoločnosť založenú na obnoviteľných 
zdrojoch a energetickej účinnosti. Je 
potrebné naplánovať zacielené iniciatívy na 
podporu konvergencie priemyselných 
hodnotových reťazcov sektorov energetiky, 
dopravy a IKT na inteligentné použitie v 
mestách. Zároveň je potrebné vyvinúť a 
testovať v plnom rozsahu a v súlade s 
potrebami a prostriedkami miest a komunít 
nové potreby v oblasti technológie, 
organizácie, plánovania a obchodných 
modelov. Potrebný je aj výskum zameraný 
na pochopenie sociálnych, hospodárskych, 
environmentálnych a kultúrnych otázok 
tejto transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 753
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Jednými z najväčších spotrebiteľov energie 
v Únii sú mestské oblasti, v ktorých sa 
uvoľňuje zodpovedajúce veľké množstvo 
skleníkových plynov a vytvára podstatné 
množstvo látok znečisťujúcich vzduch. 
Mestské oblasti sú súčasne vystavené 
vplyvu znižujúcej sa kvality ovzdušia a 
zmien podnebia a musia mať vypracované 
vlastné stratégie zmiernenia vplyvu a 
adaptácie. Vyhľadávanie inovačných 
riešení v oblasti energií (energetická 
účinnosť, systémy zásobovania elektrickou 
energiou a vykurovania a chladenia) 
zapracované do riešení v oblasti dopravy, 
odpadov a úpravy vody, ako aj riešení v 
oblasti IKT pre prostredie určené pre 

Jednými z najväčších spotrebiteľov energie 
v Únii sú mestské oblasti, v ktorých sa 
uvoľňuje zodpovedajúce veľké množstvo 
skleníkových plynov a vytvára podstatné 
množstvo látok znečisťujúcich vzduch. 
Mestské oblasti sú súčasne vystavené 
vplyvu znižujúcej sa kvality ovzdušia a 
zmien podnebia a musia mať vypracované 
vlastné stratégie zmiernenia vplyvu a 
adaptácie. Vyhľadávanie inovačných 
riešení v oblasti energií (energetická 
účinnosť, systémy zásobovania elektrickou 
energiou a vykurovania a chladenia) 
integrovaných s čistou dopravou (vrátane 
námornej dopravy) a vozidlami, 
nakladaním s odpadmi a úpravou vody, 
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človeka, preto hrajú kľúčovú úlohu pri 
transformácii na nízkouhlíkovú spoločnosť. 
Je potrebné naplánovať zacielené iniciatívy 
na podporu konvergencie priemyselných 
hodnotových reťazcov sektorov energetiky, 
dopravy a IKT na inteligentné použitie v 
mestách. Zároveň je potrebné vyvinúť a 
testovať v plnom rozsahu a v súlade s 
potrebami a prostriedkami miest a komunít 
nové potreby v oblasti technológie, 
organizácie, plánovania a obchodných 
modelov. Potrebný je aj výskum zameraný 
na pochopenie sociálnych, hospodárskych 
a kultúrnych otázok tejto transformácie.

ako aj riešení v oblasti IKT pre mestské
prostredie, preto hrá kľúčovú úlohu pri 
transformácii na nízkouhlíkovú spoločnosť. 
Je potrebné naplánovať zacielené iniciatívy 
na podporu konvergencie priemyselných 
hodnotových reťazcov sektorov energetiky, 
dopravy a IKT na inteligentné použitie v 
mestách. Zároveň je potrebné vyvinúť a 
testovať v plnom rozsahu a v súlade s 
potrebami a prostriedkami miest a komunít 
nové potreby v oblasti technológie, 
organizácie, plánovania a obchodných 
modelov. Pozornosť by sa mala zamerať 
na prepojenie širšej škály výskumných 
činností pre nové trhové riešenia a 
technológie, ktoré poskytnú dlhodobú 
víziu. Potrebný je aj výskum zameraný na 
pochopenie sociálnych, hospodárskych a 
kultúrnych otázok tejto transformácie.
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