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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2. Nízkonákladová elektrina s nízkym 
obsahom uhlíka

3.2. Udržateľná elektrina s nízkym 
obsahom uhlíka

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 755
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2. Nízkonákladová elektrina s nízkym 
obsahom uhlíka

3.2. Nízkonákladová elektrina s nízkym 
obsahom emisií

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 756
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2. Nízkonákladová elektrina s nízkym
obsahom uhlíka

3.2. Nízkonákladová, nízko riziková 
elektrina vyrábaná z obnoviteľných 
zdrojov

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 757
Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Elektrická energia bude zohrávať kľúčovú 
úlohu pri vytvorení ekologicky 
udržateľného nízkouhlíkového 
hospodárstva. Zavádzanie nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie je príliš pomalé, 
pretože si vyžaduje vysoké náklady
a pretože využíva zastarané štruktúry 
energetického trhu.. Treba nájsť riešenia, 
ktoré výrazne znížia náklady a zvýšia 
výkonnosť a udržateľnosť s cieľom 
urýchliť zavedenie udržateľnej 
nízkouhlíkovej výroby elektrickej energie 
na trh. Na dosiahnutie toho sa aspoň tri 
štvrtiny rozpočtu v riadku „bezpečná, čistá 
a efektívna energia“ vyčlenia na 
technológiu výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov a na energetickú 
účinnosť. Potrebné sú tieto činnosti:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 758
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

nízkouhlíkovej výroby elektrickej energie 
na trh. Od zavedenia 7. rámcového 
programu sa náklady na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov podstatne znížili; 
na ďalšiu stimuláciu znižovania nákladov 
by sa aspoň 2/3 rozpočtu na túto úlohu 
mali vyčleniť na technológiu výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov, najmä 
na:

Or. en

Odôvodnenie

EÚ musí zabezpečiť primerané financovanie na splnenie cieľov vytýčených v smernici 
o energii z obnoviteľných zdrojov a energetickom pláne do roku 2050, v ktorom sa 
predpokladá podiel energie z obnoviteľných zdrojov 55 % až 75 % hrubej konečnej 
energetickej spotreby a až 97 % energetickej spotreby v roku 2050 pri čo najnižších 
nákladoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 759
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 760
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Elektrická energia bude zohrávať kľúčovú 
úlohu pri vytvorení ekologicky 
udržateľného energeticky účinného
hospodárstva založeného na výrobe 
z obnoviteľných zdrojov. Zavádzanie 
výroby elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov je príliš pomalé aj preto, že 
súčasné energetické systémy sú navrhnuté 
pre historicky zabehnuté funkcie 
a technológie, ktoré dodnes pohltili veľkú 
väčšinu svetového a európskeho výskumu 
a dotácií. Treba nájsť riešenia, ktoré 
vstupné prekážky a zvýšia výkonnosť a 
udržateľnosť s cieľom urýchliť zavedenie 
výroby elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov na trh. Potrebné sú tieto činnosti:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 761
Kathleen Van Brempt

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Elektrická energia bude zohrávať kľúčovú 
úlohu pri vytvorení ekologicky 
udržateľného nízkouhlíkového 
hospodárstva. Zavádzanie nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie je príliš pomalé, 
pretože vyžaduje vysoké náklady. Treba
nájsť riešenia, ktoré výrazne znížia náklady 
a zvýšia výkonnosť a udržateľnosť s 
cieľom urýchliť zavedenie nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie na trh. Náklady 
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na trh. Potrebné sú tieto činnosti: na výrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov za uplynulé roky nevšedne 
vzrástli. Na to, aby sa náklady ďalej 
znižovali a aby sa stimulovala výroba z 
obnoviteľných zdrojov, treba aspoň 2/3 
rozpočtu na túto úlohy určiť na 
obnoviteľné zdroje. Potrebné sú tieto 
činnosti:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 762
Bendt Bendtsen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Elektrická energia bude zohrávať kľúčovú 
úlohu pri vytvorení ekologicky 
udržateľného nízkouhlíkového 
hospodárstva. Zavádzanie nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie je príliš pomalé, 
pretože vyžaduje vysoké náklady. Treba
nájsť riešenia, ktoré výrazne znížia náklady 
a zvýšia výkonnosť a udržateľnosť s 
cieľom urýchliť zavedenie nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie na trh. Preto by 
sa z navrhovaného rozpočtu určeného na 
inú ako jadrovú energiu mali aspoň dve 
tretiny vyčleniť na technológiu výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov 
a energetickú účinnosť, predovšetkým na:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 763
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Elektrická energia bude zohrávať kľúčovú 
úlohu pri vytvorení ekologicky 
udržateľného nízkouhlíkového 
hospodárstva. Zavádzanie nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie je príliš pomalé, 
pretože vyžaduje vysoké náklady. Je 
nevyhnutné nájsť riešenia, ktoré výrazne 
znížia náklady a zvýšia výkonnosť a 
udržateľnosť s cieľom urýchliť zavedenie 
nízkouhlíkovej výroby elektrickej energie 
na trh. Zároveň treba zdokonaliť 
prechodné palivové zdroje na výrobu 
elektriny tak, aby sa znížili ich emisie a 
ekologické následky, pokým sa 
nenahradia nízkouhlíkovými 
alternatívami. Potrebné sú tieto činnosti:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 764
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Elektrická energia bude zohrávať kľúčovú 
úlohu pri vytvorení ekologicky 
udržateľného nízkouhlíkového 
hospodárstva. Zavádzanie nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie je príliš pomalé, 
pretože vyžaduje vysoké náklady. Treba
nájsť riešenia, ktoré výrazne znížia náklady 
a zvýšia výkonnosť a udržateľnosť s 
cieľom urýchliť zavedenie nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie na trh. Činnosti 
by sa mali zamerať na výskum a inováciu 
v oblasti technológií výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov, ako je napríklad 
fotovoltaická, slnečná, termálna a veterná 
energia, s cieľom zvýšiť ich účinnosť a 
znížiť náklady na tieto technológie, čím 
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by sa mala zlepšiť ich 
konkurencieschopnosť na trhu. To treba 
predovšetkým na:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 765
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V oblasti veternej energie je cieľom znížiť 
náklady na výrobu elektrickej energie 
pomocou vetra na pobreží i na mori 
približne o 20 % do roku 2020 v porovnaní 
s rokom 2010, presunúť väčšiu časť výroby 
na more a umožniť primeranú integráciu do 
elektrizačnej sústavy. V centre pozornosti 
bude vývoj, testovanie a predvádzanie 
rozsiahlych systémov na konverziu 
veternej energie novej generácie, vyššia 
účinnosť konverzie a vyššia dostupnosť 
výroby na pobreží i na mori (vrátane 
vzdialených lokalít a nepriaznivých 
poveternostných podmienok), ako aj nové 
procesy sériovej výroby. Na tento účel by 
sa mala podporovať spolupráca s inými 
súčasťami programu Horizont 2020, čo sa 
týka výskumu dostupnosti, produkcie 
a náhrady nových a technologických 
materiálov vrátane vzácnych surovín 
a ďalších kritických zdrojov, ktoré sú 
potrebné pre veterné turbíny.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 766
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 767
Fiona Hall

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V oblasti veternej energie je cieľom znížiť 
náklady na výrobu elektrickej energie 
pomocou vetra na pobreží i na mori 
približne o 30 % do roku 2020 v porovnaní 
s rokom 2010, presunúť väčšiu časť výroby 
na more a umožniť primeranú integráciu do 
elektrizačnej sústavy. V centre pozornosti 
bude vývoj, testovanie a predvádzanie 
rozsiahlych systémov na konverziu 
veternej energie novej generácie, vyššia 
účinnosť konverzie a vyššia dostupnosť 
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výroby na pobreží i na mori (vrátane 
vzdialených lokalít a nepriaznivých 
poveternostných podmienok), ako aj nové 
procesy sériovej výroby.

výroby na pobreží i na mori (vrátane 
vzdialených lokalít a nepriaznivých 
poveternostných podmienok), ako aj nové 
procesy sériovej výroby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 768
Corinne Lepage

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 769
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V oblasti veternej energie je cieľom znížiť 
náklady na výrobu elektrickej energie 

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

pomocou vetra na pobreží i na mori 
približne o 20 % do roku 2020 v porovnaní 
s rokom 2010, presunúť väčšiu časť výroby 
na more a umožniť primeranú integráciu do 
elektrizačnej sústavy. V centre pozornosti 
bude vývoj, testovanie a predvádzanie 
rozsiahlych systémov na konverziu 
veternej energie novej generácie, vyššia 
účinnosť konverzie a vyššia dostupnosť 
výroby na pobreží i na mori (vrátane 
vzdialených lokalít a nepriaznivých 
poveternostných podmienok), ako aj nové 
procesy sériovej výroby. Pomocou 
vhodných nástrojov na modelovanie 
atmosféry a oceánu by sa mala 
preskúmať využiteľnosť vzdialených 
lokalít s nepriaznivými poveternostnými 
podmienkami. Na realizáciu týchto 
cieľom bude samostatný rozpočtový 
riadok určený pre veternej priemyselnej 
iniciatíve v rámci strategického plánu 
energetických technológií.

Or. en

Odôvodnenie

ES v energetickom pláne do roku 2050 očakáva, že veterná energia bude kľúčovou 
technológiou na výrobu energie, zabezpečujúcou 31,6 % až 48,7 % výroby energie do roku 
2050, čo je viac než akákoľvek iná technológia. Nestane sa tak bez financovania 
špecializovaného výskumu.  Rozpočtový riadok poskytuje nielen finančnú podporu, ale 
zabezpečuje politickú istotu, ktorú odvetvie potrebuje na plánovanie svojich investičných 
stratégií a na zvyšovanie pákového efektu v spolufinancovaných projektoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 770
Oreste Rossi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 771
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 772
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V prípade fotovoltaických článkov bude 
potrebný výskum zameraný na výrobné 
procesy s vyššou výkonnosťou a na 
výrobky, predvedenie a testovanie masovej 
výroby s prihliadnutím na široký rozsah ich 
využitia a dlhodobý výskum nových 
technológií. Dôraz sa bude klásť na vývoj 
a predvedenie zdokonalenej rozvodnej 
siete a stavebnicového rozhrania 
(skladovanie rozvodnej siete a aktívne 
meniče zabezpečujúce činnosť 
elektrických rozvodných sústav, vylepšené 
multifunkčné moduly PV a prvky na 
vyváženie sústavy (BoS) so špecifickou 
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funkčnosťou pre stavebnicové 
prepojenie).

Or. en

Odôvodnenie

Horizont 2020 by mal prispieť k splneniu všetkých priorít stanovených v pláne pre 
technológie fotovoltaických a solárnych tepelných elektrární v rámci iniciatívy pre európske 
solárne odvetvie na roky 2010 - 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 773
Vladko Todorov Panayotov

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V prípade elektrární CSP budú stáť v 
centre pozornosti spôsoby zvyšovania 
efektívnosti a  dopraviteľnosti 
skladovaním a hybridizáciou a súčasného 
znižovania nákladov a vplyvu na životné 
prostredie. Okrem tém v oblasti výskumu 
je cieľ podporovať priemyselné rozšírenie 
predvedených technológií prostredníctvom 
budovania prvých elektrární svojho druhu. 
Prioritou budú riešenia na efektívnu 
kombináciu výroby solárnej elektrickej 
energie s inými obnoviteľnými zdrojmi, 
ako je biomasa v hybridných 
elektrárňach, ktoré umožnia stabilnú 
výrobu elektrickej energie alebo môžu 
slúžiť na iné účely, ako je odsoľovanie 
vody.

Or. en

Odôvodnenie

Horizont 2020 by mal prispieť k splneniu všetkých priorít stanovených v pláne pre 
technológie fotovoltaických a solárnych tepelných elektrární v rámci iniciatívy pre európske 
solárne odvetvie na roky 2010 - 2020.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 774
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V prípade fotovoltaických článkov bude 
potrebný dlhodobý výskum zameraný na 
nové stratégie a systémy, predvedenie 
a testovanie masovej výroby 
s prihliadnutím na široký rozsah využitia 
centralizovaných a malých 
decentralizovaných fotovoltaických 
systémov,, ako aj na upriamenie 
pozornosti na európske silné pozície, ako 
sú priemyselný dizajn a stavebnicové 
prepojenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 775
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 776
Oreste Rossi
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 777
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 778
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 779
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zachytávanie a skladovanie uhlíka (CCS) 
je kľúčovou možnosťou, ktorá sa musí
široko využívať v komerčnom rozsahu na 
celosvetovej úrovni, aby mohli byť splnené 
ciele v rámci dekarbonizovanej výroby 
elektrickej energie a nízkouhlíkového 
priemyslu do roku 2050. Cieľom je 
minimalizovať nadbytočné náklady na 
CCS v energetike v prípade elektrární 
spaľujúcich uhlie a plyn v porovnaní s 
porovnateľnými elektrárňami bez CCS a 
energeticky náročnými priemyselnými 
zariadeniami.

Zachytávanie a skladovanie uhlíka (CCS) 
zachytávanie a využívanie (CCU) sú 
kľúčovými možnosťami, ktoré sa musia
široko využívať v komerčnom rozsahu na 
celosvetovej úrovni, aby mohli byť splnené 
ciele v rámci dekarbonizovanej výroby 
elektrickej energie a nízkouhlíkového 
priemyslu do roku 2050. Cieľom je 
minimalizovať nadbytočné náklady na 
CCS v energetike v prípade elektrární 
spaľujúcich uhlie a plyn v porovnaní s 
porovnateľnými elektrárňami bez CCS a 
energeticky náročnými priemyselnými 
zariadeniami.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 780
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zachytávanie a skladovanie uhlíka (CCS) 
je kľúčovou možnosťou, ktorá sa musí
široko využívať v komerčnom rozsahu na 
celosvetovej úrovni, aby mohli byť splnené 
ciele v rámci dekarbonizovanej výroby 
elektrickej energie a nízkouhlíkového 
priemyslu do roku 2050. Cieľom je 
minimalizovať nadbytočné náklady na 
CCS v energetike v prípade elektrární 
spaľujúcich uhlie a plyn v porovnaní s 
porovnateľnými elektrárňami bez CCS a 
energeticky náročnými priemyselnými 
zariadeniami.

Zachytávanie a skladovanie uhlíka (CCS) 
je jednou z kľúčových možností, ktoré sa 
musia široko využívať v komerčnom 
rozsahu na celosvetovej úrovni, aby mohli 
byť splnené ciele v rámci 
dekarbonizovanej výroby elektrickej 
energie a nízkouhlíkového priemyslu do 
roku 2050. Cieľom je minimalizovať 
nadbytočné náklady na CCS v energetike v 
prípade elektrární spaľujúcich uhlie a plyn 
v porovnaní s porovnateľnými elektrárňami 
bez CCS a energeticky náročnými 
priemyselnými zariadeniami.

Or. en

Odôvodnenie

Identifikácia CCS ako kľúčovej možnosti pri dosahovaní hospodárstva, ktoré nevyužíva uhlík, 
je nadmerná vzhľadom na úlohu energetickej účinnosti, výrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov a rozvodné siete ako „možnosti bez ľútosti“ na ceste k dekarbonizácii. Navyše, 
o faktore rozptyľovania CO2 zo skládok treba stále diskutovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zachytávanie a skladovanie uhlíka (CCS) 
je kľúčovou možnosťou, ktorá sa musí 
široko využívať v komerčnom rozsahu na 
celosvetovej úrovni, aby mohli byť splnené 
ciele v rámci dekarbonizovanej výroby 
elektrickej energie a nízkouhlíkového 
priemyslu do roku 2050. Cieľom je 

Zachytávanie a skladovanie uhlíka (CCS) 
je kľúčovou možnosťou, ktorá sa musí 
široko využívať v komerčnom rozsahu na 
celosvetovej úrovni, aby mohli byť splnené 
ciele v rámci dekarbonizovanej výroby 
elektrickej energie a nízkouhlíkového 
priemyslu do roku 2050. Cieľom je 



PE492.826v02-00 20/169 AM\909647SK.doc

SK

minimalizovať nadbytočné náklady na 
CCS v energetike v prípade elektrární 
spaľujúcich uhlie a plyn v porovnaní s 
porovnateľnými elektrárňami bez CCS a 
energeticky náročnými priemyselnými 
zariadeniami.

minimalizovať nadbytočné náklady na 
CCS v energetike, a najmä v prípade 
elektrární spaľujúcich plyn, v porovnaní s 
podobnými elektrárňami bez CCS a 
energeticky náročnými priemyselnými 
zariadeniami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 782
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zachytávanie a využívanie uhlíka (CCU) 
poskytuje potenciál pre používanie CO2 
zachyteného z elektrárni a priemyselných 
zariadení s pridanou hodnotou a mohlo 
by prispieť k dekarbonizácii 
hospodárstva. Mali by sa preskúmať 
systémy CCU a technológie na premenu 
CO2 na výrobky, ako sú chemické látky, 
hnojivá, palivá a biooleje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 783
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.3 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zachytávanie uhlíka sa uskutočňuje 
v súčinnosti s skladovaním uhlíka 
v chemických výrobkoch (uhlík sa pridáva 
do chemických látok). Navyše existuje 
možnosť na výrobu palív založenú na 
syntetickom plyne na skladovanie, čo sa 
môže využiť na vyrovnanie produkcie 
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kolísavej sily zlúčením s obnoviteľným 
vodíkom. Vyrobené palivo sa môže 
využívať na výroku elektriny počas špičky. 
Vývoj nízkonákladových technológií 
splyňovania využívajúcich takmer všetky 
palivá je pre tieto systémy mimoriadne 
dôležitý.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 784
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.3 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Okrem toho treba včas vyvinúť 
spoľahlivú infraštruktúru CO2, pretože 
väčšina elektrární spaľujúcich fosílne 
palivá a iné zdroje CO2 nebude v blízkosti 
oblastí skladovania, ktoré sa často 
nachádzajú pod morským dnom, zatiaľ čo 
elektrárne sa zvyčajne umiestňujú tam, 
kde je väčší dopyt po elektrine.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 785
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podpora bude zameraná najmä na 
preukázanie úplného reťazca CCS pre 
reprezentatívne portfólio rôznych 
technologických možností zachytávania, 
prepravy a skladovania uhlíka. Tieto 
aktivity bude sprevádzať výskum zameraný 
na ďalší rozvoj týchto technológií a 

Podpora sa bude zameriavať na štúdie 
financované verejno-súkromnými 
partnerstvami najmä na preukázanie 
úplného reťazca CCS pre reprezentatívne 
portfólio rôznych technologických 
možností zachytávania, prepravy,
skladovania uhlíka, ako aj technológií na 



PE492.826v02-00 22/169 AM\909647SK.doc

SK

získanie konkurencieschopnejších 
technológií zachytávania, zdokonalených 
komponentov, integrovaných systémov a 
procesov, bezpečného geologického 
uloženia a racionálnych riešení rozsiahleho 
opakovaného použitia zachyteného CO2 s 
cieľom umožniť komerčné využitie 
technológií CCS pre elektrárne spaľujúce 
fosílne palivá a iné odvetvia priemyslu s 
veľkou uhlíkovou záťažou, ktoré budú 
spustené do prevádzky po roku 2020.

zachytávanie a využívanie uhlíka (CCU). 
Tieto aktivity bude sprevádzať výskum 
financovaný verejno-súkromnými 
partnerstvami a zameraný na ďalší rozvoj 
týchto technológií a získanie 
konkurencieschopnejších technológií 
zachytávania a využívania, zdokonalených 
komponentov, integrovaných systémov a 
procesov, bezpečného geologického 
uloženia a racionálnych riešení rozsiahleho 
opakovaného použitia zachyteného CO2 s 
cieľom umožniť komerčné využitie 
technológií CCS a CCU pre elektrárne 
spaľujúce fosílne palivá a iné odvetvia 
priemyslu s veľkou uhlíkovou záťažou, 
ktoré budú spustené do prevádzky po roku 
2020.

Or. en

Odôvodnenie

Okrem zachytávania a skladovania sa treba súčasne usilovať o ekologické a udržateľné 
využívanie CO2. Tieto štúdie sú príliš drahé a zámerom je komerčné nasadenie, preto by sa 
mali spolufinancovať súkromným sektorom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 786
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Geotermálna a vodná energia, energia 
morských vĺn, ako aj iné druhy 
obnoviteľnej energie môžu prispieť k 
dekarbonizácii dodávok energie v Európe a 
súčasne zvýšiť ich flexibilitu pre rôzne
typy výroby a využitia energie. Cieľ je 
komerčne dopracovať nákladovo efektívne 
a udržateľné technológie a umožniť ich 
rozsiahle využitie v priemyselnom rozsahu 
vrátane integrácie sústav. Energia oceánov, 
ako napríklad prílivová energia, energia z 
morských prúdov a vĺn, predstavujú 

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

skutočne nulové emisie a predvídateľnú 
energiu. K výskumným činnostiam by mali 
patriť laboratórny inovačný výskum 
nízkonákladových spoľahlivých 
komponentov a materiálov využívaných vo 
vysokokoróznom prostredí a prostredí, v 
ktorom dochádza k nadmernej akumulácii 
živých organizmov, ako aj demonštračné 
činnosti v rôznych podmienkach 
európskych vôd. Na získanie jasnejšej 
predstavy o tom, či geotermálna a vodná 
energia a energia morských vĺn, ako aj 
iné druhy energie z obnoviteľných zdrojov 
dokážu splniť stanovené ciele, sa v rámci 
strategického plánu energetických 
technológií vytvorí samostatný rozpočtový 
riadok pre európske priemyselné iniciatívy 
v oblasti týchto energií.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 787
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

komponentov a materiálov využívaných vo 
vysokokoróznom prostredí a prostredí, v 
ktorom dochádza k nadmernej akumulácii 
živých organizmov, a väčší dôraz by sa 
mal klásť na demonštračné činnosti v 
rôznych podmienkach európskych vôd, 
pričom osobitná pozornosť by sa venovala 
stálosti, nábehu energie a predpovediam 
spotreby, počnúc demonštračnými 
modelmi malého rozsahu..

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 788
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.2 – podbod 3.2.4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2.4 a. Zmenšovanie dôsledkov 
prechodných energetických zdrojov na 
životné prostredie
V pláne smerujúcom k nízkouhlíkovému 
hospodárstvu sa uvádza, že k 
transformácii energetického systému 
môže z krátkodobého až strednodobého 
hľadiska prispieť okrem iného aj plyn. 
Počas tohto prechodného obdobia, na 
dosiahnutie požadovaného zníženia emisií 
sú potrebné značné investície do výskumu, 
vývoja, demonštračných činností 
a uvedenie na trh účinných, bezpečných 
a spoľahlivých energetických technológií 
s nízkymi emisiami pre prechodné 
energetické zdroje. Technologický výskum 
a demonštračné projekty by mali zlepšiť 
ekologický výkon, riadenie rizík 
a bezpečnosť prirodzeného konvenčného 
a nekonvenčného uhľovodíka ako 
významného palivového zdroja na výrobu 
elektrickej energie a kombinované 
ohrievanie a chladenie. Cieľom je 
znižovanie emisií a vplyvov na životné 
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prostredie, až kým ich postupne 
nenahradia nízkouhlíkové alternatívy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 789
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Splnenie európskych cieľov v oblasti 
energie a zníženia emisií CO2 súčasne 
vyžaduje vývoj nových palív a mobilných 
zdrojov energie. Táto úloha je dôležitá 
najmä pri riešení otázky inteligentnej, 
ekologickej a integrovanej dopravy 
Hodnotové reťazce týchto technológií a 
alternatívnych palív nie sú dostatočne 
rozpracované a je potrebné urýchliť ich 
prechod do fázy preukázania.

Splnenie európskych cieľov v oblasti 
energie a zníženia emisií CO2 súčasne 
vyžaduje vývoj modálnych zmien, nových 
palív a mobilných zdrojov energie. Táto 
úloha je dôležitá najmä pri riešení otázky 
inteligentnej, ekologickej a integrovanej 
dopravy Hodnotové reťazce týchto 
technológií a alternatívnych palív nie sú 
dostatočne rozpracované a je potrebné 
urýchliť ich prechod do fázy preukázania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – podbod 3.3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V oblasti bioenergie je cieľom komerčné 
dopracovanie najsľubnejších technológií s 
cieľom umožniť rozsiahlu udržateľnú 
výrobu pokročilých biopalív druhej 
generácie s rôznymi hodnotovými 
reťazcami pre dopravu a získavanie 
vysokoefektívneho kombinovaného tepla a 
elektrickej energie z biomasy vrátane CCS. 
Cieľom je vývoj a predvedenie technológie 

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

pre rôzne spôsoby získavania biomasy na 
rozličných úrovniach s prihliadnutím na 
výrobu dodávok veľkých objemov biomasy 
za konkurenčné výrobné ceny rozličných 
geografických a klimatických podmienok 
a logistických obmedzení. Dlhodobejší 
výskum sa zameria na vývoj udržateľného 
bioenergetického priemyslu po roku 2020. 
Tieto činnosti budú dopĺňať výskum 
predvýrobných (krmivo, biologické zdroje) 
i povýrobných (začlenenie do vozidiel) 
aspektov realizovaný v rámci iných 
príslušných spoločenských problémov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 791
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – podbod 3.3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V oblasti bioenergie je cieľom komerčné 
dopracovanie najsľubnejších technológií 
s cieľom umožniť ekologicky udržateľnú 
a klimaticky vhodnú výrobu biopalív 
pokročilej generácie s rôznymi 
hodnotovými reťazcami pre dopravu 
a získavanie energeticky vysoko účinného
kombinovaného tepla a elektrickej energie 
z biomasy. Cieľom je vývoj a predvedenie 
technológie pre rôzne spôsoby získavania 
biomasy na rozličných úrovniach 
s prihliadnutím na nedostatok 
atmosférického uhlíka v rozličných 
surovinách na výrobu biomasy vrátane 
priamych a nepriamych zmien využívania 
pôdy, rôzne geografické a klimatické 
podmienky a logistické obmedzenia. 
Dlhodobejší výskum sa zameria na vývoj 
udržateľného bioenergetického priemyslu 
po roku 2020. Tieto činnosti budú dopĺňať 
výskum predvýrobných (krmivo, 
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príslušných spoločenských problémov. biologické zdroje) i povýrobných 
(začlenenie do vozidiel) aspektov 
realizovaný v rámci iných príslušných 
spoločenských problémov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 792
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – podbod 3.3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – podbod 3.3.1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 794
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – podbod 3.3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V oblasti bioenergie je cieľom komerčné 
dopracovanie najsľubnejších technológií s 
cieľom umožniť rozsiahlu udržateľnú 
výrobu pokročilých biopalív druhej 
generácie s rôznymi hodnotovými 
reťazcami pre dopravu a získavanie 
vysokoefektívneho kombinovaného tepla a 
elektrickej energie z biomasy vrátane 
CCS. Cieľom je vývoj a predvedenie 
technológie pre rôzne spôsoby získavania 
biomasy na rozličných úrovniach s 
prihliadnutím na rôzne geografické a 

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

logistické obmedzenia. Dlhodobejší 
výskum sa zameria na vývoj udržateľného 
bioenergetického priemyslu po roku 2020. 
Tieto činnosti budú dopĺňať výskum 
predvýrobných (krmivo, biologické zdroje) 
i povýrobných (začlenenie do vozidiel) 
aspektov realizovaný v rámci iných 
príslušných spoločenských problémov.

Or. en

Odôvodnenie

CCS nie je bioenergetickou technológiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 795
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – podbod 3.3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 796
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – podbod 3.3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 797
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – bod 3.3 – podbod 3.3.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

K dispozícii je celá škála nových možností 
s dlhodobým potenciálom, ako sú 
práškové kovové palivo, palivo získané 
pomocou fotosyntetických 
mikroorganizmov (vo vode a pôde) a z 
umelých napodobením fotosyntézy. Tieto 
nové spôsoby môžu predstavovať potenciál 
efektívnejšej konverzie energie, nákladovo 
konkurencieschopnejších a udržateľných 
technológií a takmer neutrálnych procesov, 
pri ktorých sa uvoľňujú skleníkové plyny, 
ktoré neprinášajú súperenie o 
poľnohospodársku pôdu. Výrazná podpora 
má pomôcť preniesť tieto nové a iné 
potenciálne technológie z laboratória do 
etapy predvedenia s výhľadom na 
predvedenie pred komerčným využitím do 
roku 2020.

K dispozícii je celá škála nových možností 
s dlhodobým potenciálom, palivo získané 
pomocou fotosyntetických 
mikroorganizmov (vo vode a pôde) a z 
umelých napodobením fotosyntézy. Tieto 
nové spôsoby môžu predstavovať potenciál 
efektívnejšej konverzie energie, nákladovo 
konkurencieschopnejších a udržateľných 
technológií a takmer neutrálnych procesov, 
pri ktorých sa uvoľňujú skleníkové plyny, 
ktoré neprinášajú súperenie o 
poľnohospodársku pôdu. Podpora sa bude 
poskytovať predovšetkým preneseniu 
udržateľných a bezpečných technológií z
laboratória do demonštračného rozsahu, 
pričom hlavná pozornosť sa bude 
venovať nákladom na životný cyklus 
energie a vplyvu na životné prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 798
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.3 a. Flexibilné a účinné elektrárne 
spaľujúce fosílne palivá – umožnenie 
variabilných dodávok energie z 
obnoviteľných zdrojov
Flexibilné a účinné elektrárne spaľujúce 
fosílne palivá sú stále dôležité na 
zabezpečenie stability sústav a bezpečnosti 
dodávok elektrickej energie. 
V prechodnom období smerom 
k nízkouhlíkovému hospodárstvu riešime 
náročnú úlohu v oblasti rovnováhy medzi 
elektrickou energiou z rôznych 
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obnoviteľných zdrojov a elektrickou 
energiou z flexibilných tradičných 
elektrární. Tradičné elektrárne sú 
v súčasnosti navrhnuté tak, aby fungovali 
v konštantnom zaťažení, zatiaľ čo pri 
podporovaní energie z obnoviteľných 
zdrojov budú často pracovať v čiastočnom 
zaťažení. V tomto režime sú menej 
účinné, čo sa týka vplyvu na emisie.
Na optimalizovanie flexibility a účinnosti 
tradičných elektrární pri čiastočnom 
zaťažení je potrebný výskum, ktorým sa 
zabezpečí, že bude k dispozícii flexibilná 
a účinná záloha na doplnenie a podporu 
rastu energie z obnoviteľných zdrojov 
a postupné umožnenie lepšieho 
začlenenia elektrickej energie z rôznych 
obnoviteľných zdrojov do sústavy

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.4. Samostatná inteligentná európska 
elektrizačná sústava

3.4. Samostatná inteligentná flexibilná 
európska energetická sústava

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri elektrických sieťach sa musia 
zohľadniť tri vzájomne prepojené výzvy, 

Pri energetických sieťach sa musia 
zohľadniť tri vzájomne prepojené úlohy, 
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aby sa umožnilo vytvorenie spotrebiteľsky 
priaznivej a vysokodekarbonizovanej 
elektrickej sústavy: vytvorenie 
celoeurópskeho trhu, integráciu podstatne 
vyššieho množstva energie 
z obnoviteľných zdrojov energie; riadenie 
interakcií medzi miliónmi dodávateľov a 
zákazníkov (pričom bude rásť počet 
domácností v oboch smeroch) vrátane 
vlastníkov elektrických vozidiel. Kľúčovú 
úlohu pri prechode na úplne 
dekarbonizovanú elektrickú sústavu budú 
hrať elektrické siete, ktoré súčasne 
poskytujú ďalšiu flexibilitu a výhody v 
oblasti nákladov pre spotrebiteľov. 
Hlavným cieľom do roku 2020 je prenos a 
distribúcia približne 35 % elektrickej 
energie z rozptýlených a koncentrovaných 
obnoviteľných zdrojov energie.

aby sa umožnilo vytvorenie spotrebiteľsky 
priaznivej a vysokodekarbonizovanej 
elektrickej sústavy: vytvorenie 
celoeurópskeho trhu, integráciu podstatne 
vyššieho množstva energie 
z obnoviteľných zdrojov energie; riadenie 
interakcií medzi miliónmi dodávateľov a 
zákazníkov (pričom bude rásť počet 
domácností v oboch smeroch) vrátane 
vlastníkov elektrických vozidiel. Kľúčovú 
úlohu pri prechode na úplne 
dekarbonizovanú elektrickú sústavu budú 
hrať elektrické siete, ktoré súčasne 
poskytujú ďalšiu flexibilitu a výhody v 
oblasti nákladov pre spotrebiteľov. 
Hlavným cieľom do roku 2020 je prenos a 
distribúcia približne 35 % elektrickej 
energie z rozptýlených a koncentrovaných 
obnoviteľných zdrojov energie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 801
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri elektrických sieťach sa musia 
zohľadniť tri vzájomne prepojené výzvy, 
aby sa umožnilo vytvorenie spotrebiteľsky 
priaznivej a vysokodekarbonizovanej
elektrickej sústavy: vytvorenie 
celoeurópskeho trhu, integráciu podstatne 
vyššieho množstva energie 
z obnoviteľných zdrojov energie; riadenie 
interakcií medzi miliónmi dodávateľov a 
zákazníkov (pričom bude rásť počet 
domácností v oboch smeroch) vrátane 
vlastníkov elektrických vozidiel. Kľúčovú 
úlohu pri prechode na úplne 
dekarbonizovanú elektrickú sústavu budú 
hrať elektrické siete, ktoré súčasne 

Pri elektrických sieťach sa musia 
zohľadniť tri vzájomne prepojené úlohy, 
aby sa umožnilo vytvorenie spotrebiteľsky 
priaznivej elektrickej sústavy čoraz viac 
využívajúcej energiu z obnoviteľných 
zdrojov: vytvorenie celoeurópskeho trhu, 
integráciu podstatne vyššieho množstva 
energie z obnoviteľných zdrojov energie; 
riadenie interakcií medzi miliónmi 
dodávateľov a zákazníkov (pričom bude 
rásť počet domácností v oboch smeroch) 
vrátane vlastníkov elektrických vozidiel. 
Kľúčovú úlohu pri prechode na elektrickú 
sústavu plne využívajúcu energiu 
z obnoviteľných zdrojov budú hrať 
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poskytujú ďalšiu flexibilitu a výhody v 
oblasti nákladov pre spotrebiteľov. 
Hlavným cieľom do roku 2020 je prenos a 
distribúcia približne 35 % elektrickej 
energie z rozptýlených a koncentrovaných 
obnoviteľných zdrojov energie.

elektrické siete, ktoré súčasne poskytujú 
ďalšiu flexibilitu a výhody v oblasti 
nákladov pre spotrebiteľov. Hlavným 
cieľom do roku 2020 je prenos a 
distribúcia približne 35 % elektrickej 
energie z rozptýlených a koncentrovaných 
obnoviteľných zdrojov energie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri znižovaní emisií a nákladov musia byť 
zohľadnené všetky možnosti úspešného 
dosiahnutia rovnováhy medzi dodávkou 
energie a dopytom po nej. Je potrebné
vyvinúť nové technológie pre elektrické 
sústavy a infraštruktúru na dvojsmernú 
digitálnu komunikáciu a integrovať ich do 
elektrizačnej sústavy. Prispejú k lepšiemu 
plánovaniu, monitorovaniu, regulácii a 
bezpečnej prevádzke sietí v bežných i 
núdzových podmienkach, ako aj riadeniu 
interakcií medzi dodávateľmi a zákazníkmi 
a preprave a riadeniu toku energie a 
obchodovaniu s ňou. Pri zavádzaní budúcej 
infraštruktúry majú ukazovatele a analýzy 
prínosu z hľadiska nákladov zohľadniť 
široké aspekty energetických sústav. 
Súčasne sa budú maximalizovať synergie 
medzi inteligentnými a telekomunikačnými 
sieťami s cieľom zabrániť duplikácii 
investícií a zrýchliť zavádzanie 
inteligentných služieb v oblasti energií.

Pri znižovaní emisií a nákladov musia byť 
zohľadnené všetky možnosti úspešného 
dosiahnutia rovnováhy medzi dodávkou 
energie a dopytom po nej. Treba vyvinúť 
nové technológie pre elektrické sústavy, 
riadenie dopytu a infraštruktúru na 
dvojsmernú digitálnu komunikáciu a 
integrovať ich do elektrizačnej sústavy. 
Prispejú k lepšiemu plánovaniu, 
monitorovaniu, regulácii a bezpečnej 
prevádzke sietí v bežných i núdzových 
podmienkach, ako aj riadeniu interakcií 
medzi dodávateľmi a zákazníkmi a 
preprave a riadeniu toku energie a 
obchodovaniu s ňou. Pri zavádzaní budúcej 
infraštruktúry majú ukazovatele a analýzy 
prínosu z hľadiska nákladov zohľadniť 
široké aspekty energetických sústav. 
Súčasne sa budú maximalizovať synergie 
medzi inteligentnými a telekomunikačnými 
sieťami s cieľom zabrániť duplikácii 
investícií a zrýchliť zavádzanie 
inteligentných služieb v oblasti energií.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prostriedky nového uskladnenia energie 
(veľkokapacitné uskladnenie i batérie) a 
systémy vo vozidlách poskytnú 
požadovanú flexibilitu medzi výrobou a 
dopytom. Zdokonalené technológie IKT 
ďalej zvýšia flexibilitu dopytu po 
elektrickej energii tým, že poskytnú 
zákazníkom (priemyselným a komerčným 
zákazníkom i domácnostiam) potrebné 
nástroje na automatizáciu.

Prostriedky nového uskladnenia energie 
(veľkokapacitné uskladnenie i batérie) a 
systémy vo vozidlách poskytnú 
požadovanú flexibilitu medzi výrobou a 
dopytom. Zdokonalené technológie IKT 
ďalej zvýšia flexibilitu dopytu po 
elektrickej energii tým, že poskytnú 
zákazníkom (priemyselným a komerčným 
zákazníkom i domácnostiam) potrebné 
nástroje na automatizáciu a kontrolu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.4 a. Technológie zálohovania 
a vyvažovania nefosílnych palív
Na základe analýzy Komisie 
v energetickom pláne do roku 2050 
energetické odvetvie Únie bude musieť 
znížiť podiel uhlíka o 93-99 % do roku 
2030. Preto na splnenie dlhodobých 
klimatických a energetických cieľov Únie 
nebude možné po roku 2030 zavádzať 
v Únii výrobu energie z fosílnych palív ani 
technológie vypúšťajúce uhlík (alebo sa 
bude musieť obmedziť na minimum). 
Vzhľadom na to je potrebný ďalší výskum 
na súrne urýchlenie vývoja a zavádzania 
technológií zálohovania a vyvažovania 
nefosílnych palív, ktoré sú flexibilné 
a plne udržateľné, s cieľom úspešnej 
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integrácie rýchlo rastúcich variabilných 
dodávok energie z obnoviteľných zdrojov.
Technológia využívajúce fosílne palivá 
nemá osoh z financovania z Horizontu 
2020, pretože vyzrela a už dostáva 
dostatočnú podporu z vyspelého odvetvia 
fosílnych palív. Financovanie tejto 
technológie vypúšťajúcej uhlík 
z obmedzených verejných zdrojov Únie nie 
je v súlade s plánom Únie na 
dekarbonizáciu do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 805
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Z dlhodobého hľadiska sú potrebné nové, 
efektívnejšie a nákladovo 
konkurencieschopnejšie technológie. 
Pokrok sa má urýchliť pomocou 
viacodborového výskumu s cieľom 
dosiahnuť prelomové vedecké objavy v 
oblasti energetických stratégií a 
podporných technológií (napr. nanoveda, 
veda o materiáloch, fyzika tuhých látok, 
IKT, bioveda, výpočtová technika, vesmír), 
ako aj vývoja budúcich inovácií a nových 
technológií.

Z dlhodobého hľadiska sú potrebné nové, 
efektívnejšie a nákladovo 
konkurencieschopnejšie technológie. 
Pokrok sa má urýchliť pomocou 
viacodborového výskumu s cieľom 
dosiahnuť prelomové vedecké objavy v 
oblasti energetických stratégií a 
podporných technológií (napr. nanoveda, 
veda o materiáloch, fyzika tuhých látok, 
IKT, bioveda, výpočtová technika, vesmír, 
kritické kovy z odpadu, zvyšky a vedľajšie 
produkty), ako aj vývoja budúcich inovácií 
a nových technológií.

Or. en

Odôvodnenie

Bezpečnú, čistú a účinnú energiu nemožno získať bez rozsiahleho využívania obnoviteľných 
zdrojov, ktoré sa zakladajú na niektorých kritických kovoch. Treba zvážiť všetky 
technologické spôsoby na získanie týchto kovov vrátane ťažby z odpadu, čo je 
multidisciplinárny výskum.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokročilý výskum bude potrebný aj s 
cieľom poskytnúť riešenia pri 
prispôsobovaní energetických systémov 
meniacim sa klimatickým podmienkam. 
Priority by sa mali prispôsobiť novým 
vedeckým a technologickým potrebám a 
možnostiam alebo novoobjaveným 
fenoménom, ktoré by mohli poukazovať na 
sľubný vývoj či riziká pre spoločnosť, a 
ktoré by sa mohli objaviť v priebehu 
implementácie programu Horizont 2020.

Pokročilý výskum bude potrebný aj s 
cieľom poskytnúť riešenia pri 
prispôsobovaní energetických systémov 
meniacim sa klimatickým podmienkam. 
Treba sa zaoberať problémami 
vyplývajúcimi z intermitentnej povahy 
slnečnej a veternej energie. Priority by sa 
mali prispôsobiť novým vedeckým a 
technologickým potrebám a možnostiam 
alebo novoobjaveným fenoménom, ktoré 
by mohli poukazovať na sľubný vývoj či 
riziká pre spoločnosť, a ktoré by sa mohli 
objaviť v priebehu implementácie 
programu Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 807
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokročilý výskum bude potrebný aj s 
cieľom poskytnúť riešenia pri 
prispôsobovaní energetických systémov 
meniacim sa klimatickým podmienkam. 
Priority by sa mali prispôsobiť novým 
vedeckým a technologickým potrebám a 
možnostiam alebo novoobjaveným 
fenoménom, ktoré by mohli poukazovať na 
sľubný vývoj či riziká pre spoločnosť, a 
ktoré by sa mohli objaviť v priebehu 
implementácie programu Horizont 2020.

Toto môže zahrnovať výskumné a 
demonštračné projekty na zlepšenie 
ekologického výkonu, riadenia rizík a 
bezpečnosti nových energetických zdrojov 
ako netradičný uhľovodík. Pokročilý 
výskum bude potrebný aj s cieľom 
poskytnúť riešenia pri prispôsobovaní 
energetických systémov meniacim sa 
klimatickým podmienkam. Priority by sa 
mali prispôsobiť novým vedeckým a 
technologickým potrebám a možnostiam 
alebo novoobjaveným fenoménom, ktoré 
by mohli poukazovať na sľubný vývoj či 
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riziká pre spoločnosť, a ktoré by sa mohli 
objaviť v priebehu implementácie 
programu Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 808
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto inovácie by sa mali zamerať na 
vytvorenie priaznivých trhových 
podmienok pre obnoviteľné technológie a 
riešenia s nízkou produkciou uhlíka a 
vysokou energetickou účinnosťou na 
úrovni dozoru, správy a financovania. 
Podporia sa opatrenia uľahčujúce 
uplatňovanie tejto energetickej politiky, 
ktoré pripravia pôdu pre nové investície 
tým, že podporia budovanie kapacít a budú 
pôsobiť na verejnú mienku.

Tieto inovácie by sa mali zamerať na 
vytvorenie priaznivých trhových 
podmienok pre obnoviteľné a energeticky 
účinné technológie a riešenia zaujímavé 
pre koncového používateľa na úrovni 
dozoru, správy a financovania. Podporia sa 
opatrenia uľahčujúce uplatňovanie tejto 
energetickej politiky, ktoré pripravia pôdu 
pre nové investície tým, že podporia 
budovanie kapacít a budú pôsobiť na 
verejnú mienku a účasť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 809
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súvislosti s podbodom 3.6 a týmto 
bodom sa v programe Inteligentná 
energia – Európa, ktorý sa úspešne 
uplatňuje prostredníctvom programu pre 
konkurencieschopnosť a inovácie, bude 
pokračovať s ambicióznym vyčlenením 
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rozpočtových prostriedkov v rámci 
súčasného programu Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 810
Britta Thomsen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prioritné podmienky na realizáciu činností 
v rámci tejto úlohy sú určované potrebou 
posilniť európsky rozmer výskumu a 
inovácií v oblasti energie. Hlavným cieľom 
bude podpora implementácie programu 
výskumu a inovácií v rámci strategického 
plánu energetických technológií (plán 
SET) , aby sa dosiahli dosiahnuť ciele 
politiky Únie v oblasti energie a zmeny 
klímy. Dôležitým vstupom pri tvorbe 
pracovných programov budú preto 
programy plánu SET a plány jeho 
implementácie. Základnou zásadou pri 
stanovovaní strategických priorít a 
koordinácii výskumu v oblasti energie a v 
rámci celej Únie bude štruktúra riadenia 
plánu SET.

Prioritné podmienky na realizáciu činností 
v rámci tejto úlohy sú určované potrebou 
posilniť európsky rozmer výskumu a 
inovácií v oblasti energie. Hlavným cieľom 
bude podpora implementácie programu 
výskumu a inovácií v rámci strategického 
plánu energetických technológií (plán 
SET) , aby sa dosiahli dosiahnuť ciele 
politiky Únie v oblasti energie a zmeny 
klímy. Dôležitým vstupom pri tvorbe 
pracovných programov budú preto 
programy plánu SET a plány jeho 
implementácie. Základnou zásadou pri 
stanovovaní strategických priorít a 
koordinácii výskumu v oblasti energie a v 
rámci celej Únie bude štruktúra riadenia 
plánu SET. Vstup priemyslu do riadenia 
európskych priemyselných iniciatív sa 
oficiálne a transparentne zohľadní 
s rešpektovaním nástrojov na 
financovanie priorít stanovených vo 
vykonávacích plánoch európskych 
priemyselných iniciatív. Iniciatívy sa budú 
financovať prostredníctvom určených 
rozpočtových riadkov pre každú 
technológiu vytvorených v rámci 
rozpočtového riadku pre strategický plán 
energetických technológií.

Or. en
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Odôvodnenie

Určené rozpočtové riadky pre jednotlivé priemyselné iniciatívy zabezpečujú lepšiu 
transparentnosť a pomáhajú zabraňovať kupčeniu medzi technológiami, ktoré sa dopĺňajú, 
ako sú technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov, energetická účinnosť 
a inteligentné sústavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prioritné podmienky na realizáciu činností 
v rámci tejto úlohy sú určované potrebou 
posilniť európsky rozmer výskumu a 
inovácií v oblasti energie. Hlavným cieľom 
bude podpora implementácie programu 
výskumu a inovácií v rámci strategického 
plánu energetických technológií (plán 
SET) , aby sa dosiahli dosiahnuť ciele 
politiky Únie v oblasti energie a zmeny 
klímy. Dôležitým vstupom pri tvorbe 
pracovných programov budú preto 
programy plánu SET a plány jeho 
implementácie. Základnou zásadou pri 
stanovovaní strategických priorít a 
koordinácii výskumu v oblasti energie a v 
rámci celej Únie bude štruktúra riadenia 
plánu SET.

Prioritné podmienky na realizáciu činností 
v rámci tejto úlohy sú určované potrebou 
posilniť európsky rozmer výskumu a 
inovácií v oblasti energie. Hlavným cieľom 
bude podpora implementácie programu 
výskumu a inovácií v rámci strategického 
plánu energetických technológií (plán 
SET) , aby sa dosiahli dosiahnuť ciele 
politiky Únie v oblasti energie a zmeny 
klímy. Dôležitým vstupom pri tvorbe 
pracovných programov budú preto 
programy plánu SET a plány jeho 
implementácie. Základnou zásadou pri 
stanovovaní strategických priorít a 
koordinácii výskumu v oblasti energie a v 
rámci celej Únie bude štruktúra riadenia 
plánu SET. Vstup priemyslu do riadenia 
európskych priemyselných iniciatív sa 
zohľadní s rešpektovaním nástrojov na 
financovanie priorít stanovených vo 
vykonávacích plánoch európskych 
priemyselných iniciatív. Iniciatívy sa budú 
financovať prostredníctvom určených 
rozpočtových riadkov pre každú 
technológiu vytvorených v rámci 
rozpočtového riadku pre strategický plán 
energetických technológií.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 812
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prioritné podmienky na realizáciu činností 
v rámci tejto úlohy sú určované potrebou 
posilniť európsky rozmer výskumu a 
inovácií v oblasti energie. Hlavným cieľom 
bude podpora implementácie programu 
výskumu a inovácií v rámci strategického 
plánu energetických technológií (plán 
SET), aby sa dosiahli dosiahnuť ciele 
politiky Únie v oblasti energie a zmeny 
klímy. Dôležitým vstupom pri tvorbe 
pracovných programov budú preto 
programy plánu SET a plány jeho 
implementácie. Základnou zásadou pri 
stanovovaní strategických priorít a 
koordinácii výskumu v oblasti energie a v 
rámci celej Únie bude štruktúra riadenia 
plánu SET.

Prioritné podmienky na realizáciu činností 
v rámci tejto úlohy sú určované potrebou 
posilniť európsky rozmer výskumu a 
inovácií v oblasti energie. Hlavným cieľom 
bude podpora implementácie programu 
výskumu a inovácií v rámci strategického 
plánu energetických technológií (plán 
SET), predovšetkým technológií, ktoré by 
s určitosťou pomohli dosiahnuť ciele 
politiky Únie v oblasti energie a zmeny 
klímy na roky 2020 a 2050, pričom sa 
treba zameriavať na technológie, ktoré 
ponúkajú najviac z hľadiska tvorby 
pracovných miest.. Dôležitým vstupom pri 
tvorbe pracovných programov budú preto 
programy plánu SET a plány jeho 
implementácie. Základnou zásadou pri 
stanovovaní strategických priorít a 
koordinácii výskumu v oblasti energie a v 
rámci celej Únie bude štruktúra riadenia 
plánu SET.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 813
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Netechnologická časť plánu sa bude riadiť 
právnymi predpismi a energetickou 
politikou Únie. Podporí sa vytvorenie 
podporného prostredia pre masové 

Netechnologická časť plánu sa bude riadiť 
právnymi predpismi a energetickou 
politikou Únie. Podporí sa vytvorenie 
podporného prostredia pre masové 
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zavedenie preukázaných riešení v oblasti 
technológií a služieb, procesov a 
politických iniciatív zameraných na 
nízkouhlíkové technológie a energetickú 
účinnosť v rámci celej Únie. Táto podpora 
môže zahŕňať i podporu technickej pomoci 
pri rozvoji a realizácii investícií v oblasti 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie.

zavedenie preukázaných riešení v oblasti 
technológií a služieb, procesov a
politických iniciatív zameraných na 
technológie výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov a energetickú 
účinnosť v rámci celej Únie. Táto podpora 
môže zahŕňať i podporu technickej pomoci 
pri rozvoji a realizácii investícií v oblasti 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 814
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri zdieľaní zdrojov a spoločnej realizácii 
bude dôležitá partnerská spolupráca so 
zainteresovanými stranami v Európe. Je 
možné predpokladať, že v niektorých 
prípadoch sa existujúce európske 
priemyselné iniciatívy plánu SET zmenia 
na formalizované verejno-súkromné 
partnerstvá, ak sa takáto zmena bude 
považovať za primeranú, s cieľom zvýšiť 
úroveň a súdržnosť vnútroštátneho 
financovania a stimulovať spoločný 
výskum a inovačné činnosti v členských 
štátoch. Zváži sa poskytovanie podpory 
vrátane podpory za účasti členských štátov 
alianciám realizujúcim verejný výskum, 
predovšetkým Európskej aliancii pre 
energetický výskum založenej v rámci 
plánu SET, s cieľom akumulovať zdroje a 
infraštruktúry pre verejný výskum a riešiť 
oblasti výskumu, ktoré sú kľúčové pre 
európske záujmy. Priority plánu SET by 
mali podporiť medzinárodné koordinačné 
kroky v súlade so zásadou variabilnej 
geometrie, pričom sa zohľadnia schopnosti 

Pri zdieľaní zdrojov a spoločnej realizácii 
bude dôležitá partnerská spolupráca so 
zainteresovanými stranami v Európe. Mali 
by sa vyvinúť inovatívne nástroje na 
urýchlenie výskumu – ako sú patentové 
združenia – na rozdeľovanie práv 
priemyselného vlastníctva, pomocou 
ktorých zoskupenie vypláca vlastníkovi 
práv primeraný poplatok za prístup k 
právam, alebo inovačné odmeny by sa 
mali predstavovať v tejto oblasti tak, aby 
podporili zrušenie rozdelenia výskumu do 
rozličných skupín a posilnili výskum tak 
vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore.
Možno predpokladať, že v niektorých 
prípadoch sa existujúce európske 
priemyselné iniciatívy plánu SET zmenia 
na formalizované verejno-súkromné 
partnerstvá, ak sa takáto zmena bude 
považovať za primeranú, s cieľom zvýšiť 
úroveň a súdržnosť vnútroštátneho 
financovania a stimulovať spoločný 
výskum a inovačné činnosti v členských 
štátoch. Zváži sa poskytovanie podpory 
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a osobitosti krajín. vrátane podpory za účasti členských štátov 
alianciám realizujúcim verejný výskum, 
predovšetkým Európskej aliancii pre 
energetický výskum založenej v rámci 
plánu SET, s cieľom akumulovať zdroje a 
infraštruktúry pre verejný výskum a riešiť 
oblasti výskumu, ktoré sú kľúčové pre 
európske záujmy. Priority plánu SET by 
mali podporiť medzinárodné koordinačné 
kroky v súlade so zásadou variabilnej 
geometrie, pričom sa zohľadnia schopnosti 
a osobitosti krajín.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 815
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri zdieľaní zdrojov a spoločnej realizácii 
bude dôležitá partnerská spolupráca so 
zainteresovanými stranami v Európe. Je 
možné predpokladať, že v niektorých 
prípadoch sa existujúce európske 
priemyselné iniciatívy plánu SET zmenia 
na formalizované verejno-súkromné 
partnerstvá, ak sa takáto zmena bude 
považovať za primeranú, s cieľom zvýšiť 
úroveň a súdržnosť vnútroštátneho 
financovania a stimulovať spoločný 
výskum a inovačné činnosti v členských 
štátoch. Zváži sa poskytovanie podpory 
vrátane podpory za účasti členských štátov 
alianciám realizujúcim verejný výskum, 
predovšetkým Európskej aliancii pre 
energetický výskum založenej v rámci 
plánu SET, s cieľom akumulovať zdroje a 
infraštruktúry pre verejný výskum a riešiť 
oblasti výskumu, ktoré sú kľúčové pre 
európske záujmy. Priority plánu SET by 
mali podporiť medzinárodné koordinačné 

Pri zdieľaní zdrojov a spoločnej realizácii 
bude dôležitá partnerská spolupráca so 
zainteresovanými stranami v Európe. Zváži 
sa poskytovanie podpory vrátane podpory 
za účasti členských štátov alianciám 
realizujúcim verejný výskum, 
predovšetkým Európskej aliancii pre 
energetický výskum založenej v rámci 
plánu SET, s cieľom akumulovať zdroje a 
infraštruktúry pre verejný výskum a riešiť 
oblasti výskumu, ktoré sú kľúčové pre 
európske záujmy. Priority plánu SET by 
mali podporiť medzinárodné koordinačné 
kroky v súlade so zásadou variabilnej 
geometrie, pričom sa zohľadnia schopnosti 
a osobitosti krajín.
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kroky v súlade so zásadou variabilnej 
geometrie, pričom sa zohľadnia schopnosti 
a osobitosti krajín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 816
Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri zdieľaní zdrojov a spoločnej realizácii 
bude dôležitá partnerská spolupráca so 
zainteresovanými stranami v Európe. Je 
možné predpokladať, že v niektorých 
prípadoch sa existujúce európske 
priemyselné iniciatívy plánu SET zmenia 
na formalizované verejno-súkromné 
partnerstvá, ak sa takáto zmena bude 
považovať za primeranú, s cieľom zvýšiť 
úroveň a súdržnosť vnútroštátneho 
financovania a stimulovať spoločný 
výskum a inovačné činnosti v členských 
štátoch. Zváži sa poskytovanie podpory 
vrátane podpory za účasti členských štátov 
alianciám realizujúcim verejný výskum, 
predovšetkým Európskej aliancii pre 
energetický výskum založenej v rámci 
plánu SET, s cieľom akumulovať zdroje a 
infraštruktúry pre verejný výskum a riešiť 
oblasti výskumu, ktoré sú kľúčové pre 
európske záujmy. Priority plánu SET by 
mali podporiť medzinárodné koordinačné 
kroky v súlade so zásadou variabilnej 
geometrie, pričom sa zohľadnia schopnosti 
a osobitosti krajín.

Pri zdieľaní zdrojov a spoločnej realizácii 
bude dôležitá partnerská spolupráca so 
zainteresovanými stranami v Európe. Je 
možné predpokladať, že v niektorých 
prípadoch sa existujúce európske 
priemyselné iniciatívy plánu SET zmenia 
na formalizované verejno-súkromné 
partnerstvá, ak sa takáto zmena bude 
považovať za primeranú, s cieľom zvýšiť 
úroveň a súdržnosť vnútroštátneho 
financovania a stimulovať spoločný 
výskum a inovačné činnosti v členských 
štátoch. Zváži sa poskytovanie podpory 
vrátane podpory za účasti členských štátov 
alianciám realizujúcim verejný výskum, 
predovšetkým Európskej aliancii pre 
energetický výskum založenej v rámci 
plánu SET, s cieľom akumulovať zdroje a 
infraštruktúry pre verejný výskum a riešiť 
oblasti výskumu, ktoré sú kľúčové pre 
európske záujmy. Priority plánu SET by 
mali podporiť medzinárodné koordinačné 
kroky v súlade so zásadou variabilnej 
geometrie, pričom sa zohľadnia schopnosti 
a osobitosti krajín. Financovanie 
z programu Horizont 2020 sa nebude 
poskytovať cez mechanizmy, ktoré si 
vyžadujú združovania vnútroštátneho 
spolufinancovania, ak neexistujú 
opatrenia, ktoré by umožňovali plné 
zapojenie sa projektových partnerov 
z krajín, ktoré nedokážu zabezpečiť 
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spolufinancovanie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 817
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zmobilizuje sa informačný systém 
Európskej komisie pre plán SET s cieľom 
vypracovať, v spolupráci so zúčastnenými
stranami, kľúčové ukazovatele výkonnosti 
(KPI) na monitorovanie postupu 
implementácie, ktoré sa budú pravidelne 
upravovať tak, aby zohľadnili najnovší 
vývoj. Činnosti v rámci tejto úlohy sa budú 
v širšom meradle zameriavať na zlepšenie 
koordinácie príslušných programov, 
iniciatív a politík Únie, napríklad politiky 
súdržnosti, najmä prostredníctvom 
vnútroštátnych a regionálnych stratégií v 
oblasti inteligentnej špecializácie, a 
mechanizmov systému obchodovania s 
emisiami, napríklad v súvislosti s podporou 
demonštračných projektov.

Zmobilizuje sa informačný systém 
Európskej komisie pre plán SET s cieľom 
vypracovať, v spolupráci so zúčastnenými 
stranami, kľúčové ukazovatele výkonnosti 
(KPI) na monitorovanie postupu 
implementácie, ktoré sa budú pravidelne 
upravovať tak, aby zohľadnili najnovší 
vývoj. Činnosti v rámci tejto úlohy sa budú 
v širšom meradle zameriavať na zlepšenie 
koordinácie príslušných programov, 
iniciatív a politík Únie, napríklad politiky 
súdržnosti, najmä prostredníctvom 
vnútroštátnych a regionálnych stratégií v 
oblasti inteligentnej špecializácie, a 
mechanizmov systému obchodovania s 
emisiami, napríklad v súvislosti s podporou 
demonštračných projektov v rámci energie 
z obnoviteľných zdrojov a energetickej 
účinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 818
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 3 – podbod 3.8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Priority týkajúce sa procesu rozhodovania 
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a prijímania na trhu by mali byť 
postavené na úspechu iniciatívy 
Inteligentná energia – Európa (2003 –
2006), ktorá od svojho vzniku v roku 2003 
poskytla finančné prostriedky pre viac ako 
500 európskych projektov zahŕňajúcich 3 
500 európskych organizácií. Inteligentná 
energia – Európa (2003 – 2006) by mala 
pokračovať s podobnými cieľmi a mala 
by sa riadiť rovnakými pravidlami ako 
doteraz.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 819
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Inteligentná, ekologická a integrovaná 
doprava

4. Inteligentná, ekologická a integrovaná 
doprava a mobilita

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – podbod 4.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.1. Zdrojovo efektívna doprava 
rešpektujúca životné prostredie

4.1. Zdrojovo efektívna a cenovo dostupná 
doprava rešpektujúca životné prostredie

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 821
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európa stanovila politický cieľ znížiť 
produkciu CO2 do roku 2050 o 60 %. Do 
roku 2030 plánuje v mestách znížiť 
používanie áut s konvenčným palivom na 
polovicu a v centrách hlavných miest tak 
dosiahnuť mestskú logistiku prakticky bez 
produkcie CO2. Použitie nízkouhlíkových 
palív v letectve by malo do roku 2050 
dosiahnuť úroveň 40 % a emisie CO2 z 
palív námorných lodí by sa do roku 2050 
mali znížiť o 40 %.

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 822
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európa stanovila politický cieľ znížiť 
produkciu CO2 do roku 2050 o 60 %. Do 
roku 2030 plánuje v mestách znížiť 
používanie áut s konvenčným palivom na 
polovicu a v centrách hlavných miest tak 
dosiahnuť mestskú logistiku prakticky bez 
produkcie CO2. Použitie nízkouhlíkových 
palív v letectve by malo do roku 2050 
dosiahnuť úroveň 40 % a emisie CO2 z 
palív námorných lodí by sa do roku 2050 
mali znížiť o 40 %.

Európa stanovila politický cieľ znížiť 
produkciu CO2 do roku 2050 o 60 %
v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Do 
roku 2030 plánuje v mestách znížiť 
používanie áut s konvenčným palivom na 
polovicu a v centrách hlavných miest tak 
dosiahnuť mestskú logistiku prakticky bez 
produkcie CO2. Použitie nízkouhlíkových 
palív v letectve by malo do roku 2050 
dosiahnuť úroveň 40 % a emisie CO2 z 
palív námorných lodí by sa do roku 2050 
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mali znížiť o 40 % v porovnaní 
s úrovňami v roku 2005.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme jasnosti; BIELA KNIHA Plán jednotného európskeho dopravného priestoru –
Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje, 
Brusel, 28.03.2011, COM(2011) 144 v konečnom znení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 823
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – podbod 4.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. it

Odôvodnenie

Je absurdné a zároveň zavádzajúce, aby sa oxid uhličitý, ktorý sa používa vo fotosyntéze, 
klasifikoval ako škodlivý pre životné prostredie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 824
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3 – podbod 4.1.1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti v tejto oblasti sa sústredia na 
koncové výrobky, ale aj na úspornejší a 
ekologickejší dizajn a výrobný proces so 
začlenením recyklovateľnosti už v etape 
návrhu.

Činnosti v tejto oblasti sa sústredia na 
koncové výrobky, ale aj na úspornejší a 
ekologickejší dizajn a výrobný proces, 
berúc do úvahy celý proces 
životného cyklu, so začlenením 
recyklovateľnosti už v etape návrhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 825
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3 – podbod 4.1.1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 826
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3 – podbod 4.1.1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 827
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3 – podbod 4.1.1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(a) Vývoj a urýchlené zavádzanie čistejších 
pohonných technológií, ďalší vývoj 
v oblasti logistiky a nových palív sú 
dôležité v záujme zníženia alebo eliminácie 
produkcie CO2 a znečisťovania v dôsledku 
dopravy. Potrebné sú nové a inovačné 
riešenia založené na elektrických motoroch 
a batériách, palivových článkoch alebo 
hybridnom pohone. Technologický pokrok 
zároveň prispeje k zdokonaleniu 
environmentálnej výkonnosti bežných 
pohonných systémov. Čiže treba sa viac 
zameriavať na výskum experimentálnych 
infraštruktúr novej generácie a nových 
technológií.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 828
Antonio Cancian

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3 – podbod 4.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto činnosti prispejú k optimalizácií 
dopravnej prevádzky a zníženiu spotreby 
zdrojov. Zamerajú sa predovšetkým na 
efektívne využívanie a riadenie letísk, 
prístavov, logistických platforiem a 
infraštruktúr pozemnej dopravy, ako aj na 
autonómne a efektívne systémy údržby a 
kontroly. Osobitná pozornosť sa bude 
venovať odolnosti infraštruktúr voči 
klimatickým podmienkam, nákladovo 
efektívnym riešeniam založeným na 
prístupe zohľadňujúcom celý životný 
cyklus a na rozsiahlejšie zavádzanie 
nových materiálov, ktoré umožnia 
efektívnejšiu a finančne menej nákladnú 
údržbu. Pozornosť sa zameria aj na 
dostupnosť a sociálne začlenenie.

Tieto činnosti prispejú k optimalizácií 
dopravnej prevádzky a zníženiu spotreby 
zdrojov. Zamerajú sa predovšetkým na 
efektívne využívanie a riadenie letísk, 
heliportov, prístavov, logistických 
platforiem a infraštruktúr pozemnej 
dopravy, ako aj na autonómne a efektívne 
systémy údržby a kontroly. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať odolnosti 
infraštruktúr voči klimatickým 
podmienkam, nákladovo efektívnym 
riešeniam založeným na prístupe 
zohľadňujúcom celý životný cyklus a na 
rozsiahlejšie zavádzanie nových 
materiálov, ktoré umožnia efektívnejšiu a 
finančne menej nákladnú údržbu. 
Pozornosť sa zameria aj na dostupnosť a 
sociálne začlenenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3 – podbod 4.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto činnosti prispejú k optimalizácií 
dopravnej prevádzky a zníženiu spotreby 
zdrojov. Zamerajú sa predovšetkým na 
efektívne využívanie a riadenie letísk, 
prístavov, logistických platforiem a 
infraštruktúr pozemnej dopravy, ako aj na 
autonómne a efektívne systémy údržby a 
kontroly. Osobitná pozornosť sa bude 
venovať odolnosti infraštruktúr voči 

Tieto činnosti prispejú k optimalizácií 
dopravnej prevádzky a zníženiu spotreby 
zdrojov. Zamerajú sa predovšetkým na 
efektívne využívanie a riadenie letísk, 
prístavov, logistických platforiem a 
infraštruktúr pozemnej dopravy, ako aj na 
autonómne a efektívne systémy údržby a 
kontroly. Osobitná pozornosť sa bude 
venovať odolnosti infraštruktúr voči 
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klimatickým podmienkam, nákladovo 
efektívnym riešeniam založeným na 
prístupe zohľadňujúcom celý životný 
cyklus a na rozsiahlejšie zavádzanie 
nových materiálov, ktoré umožnia 
efektívnejšiu a finančne menej nákladnú 
údržbu. Pozornosť sa zameria aj na 
dostupnosť a sociálne začlenenie.

klimatickým podmienkam, nákladovo 
efektívnym riešeniam založeným na 
prístupe zohľadňujúcom celý životný 
cyklus a na rozsiahlejšie zavádzanie 
nových materiálov, ktoré umožnia 
efektívnejšiu a finančne menej nákladnú 
údržbu. Pozornosť sa zameria aj na 
dostupnosť – predovšetkým v izolovaných 
a ostrovných oblastiach – a sociálne 
začlenenie.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 830
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3 – podbod 4.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto činnosti prispejú k optimalizácií 
dopravnej prevádzky a zníženiu spotreby 
zdrojov. Zamerajú sa predovšetkým na 
efektívne využívanie a riadenie letísk, 
prístavov, logistických platforiem a 
infraštruktúr pozemnej dopravy, ako aj na 
autonómne a efektívne systémy údržby a 
kontroly. Osobitná pozornosť sa bude 
venovať odolnosti infraštruktúr voči 
klimatickým podmienkam, nákladovo 
efektívnym riešeniam založeným na 
prístupe zohľadňujúcom celý životný 
cyklus a na rozsiahlejšie zavádzanie 
nových materiálov, ktoré umožnia 
efektívnejšiu a finančne menej nákladnú 
údržbu. Pozornosť sa zameria aj na 
dostupnosť a sociálne začlenenie.

Tieto činnosti prispejú k optimalizácií 
dopravnej prevádzky a zníženiu spotreby 
zdrojov. Zamerajú sa predovšetkým na 
efektívne využívanie a riadenie letísk, 
prístavov, logistických platforiem a 
infraštruktúr pozemnej dopravy, ako aj na 
autonómne a efektívne systémy údržby a 
kontroly. Osobitná pozornosť sa bude 
venovať odolnosti infraštruktúr voči 
klimatickým podmienkam, nákladovo 
efektívnym riešeniam založeným na 
prístupe zohľadňujúcom celý životný 
cyklus a na rozsiahlejšie zavádzanie
nových materiálov, ktoré umožnia 
efektívnejšiu a finančne menej nákladnú 
údržbu. Pozornosť sa zameria aj na 
dostupnosť a sociálne začlenenie. Na to, 
aby sa mohli realizovať nové a inovatívne 
riešenia na báze palivových článkov, treba 
zabezpečiť riadnu infraštruktúru na 
skladovanie vodíka vrátane geologického 
skladovania a dodávky.

Or. en
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Odôvodnenie

Vodíková doprava môže výrazne prispieť k znižovaniu emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 831
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3 – podbod 4.1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto činnosti budú prínosom pre veľkú a 
narastajúcu časť populácie, ktorá žije a 
pracuje v mestách alebo využíva mestá v 
oblasti služieb a oddychu. Je potrebné 
vypracovať a testovať nové stratégie 
mobility, organizácie dopravy, logistiky a 
riešenia v oblasti plánovania, ktoré prispejú 
k zníženiu znečistenia ovzdušia a hluku a 
zvýšeniu efektivity. Je potrebné vyvinúť 
verejnú a nemotorovú dopravu, ako aj iné 
možnosti zdrojovo efektívnej dopravy, 
ktoré budú reálnou alternatívou používania 
súkromných motorových vozidiel. Tento 
typ dopravy bude podporovaný vyšším
využívaním inteligentných dopravných 
systémov, ako aj inovačným riadením 
dopytu.

Tieto činnosti budú prínosom pre veľkú a 
narastajúcu časť populácie, ktorá žije a 
pracuje v mestách alebo využíva mestá v 
oblasti služieb a oddychu. Je potrebné 
vypracovať a testovať nové stratégie 
mobility, organizácie dopravy, logistiky, 
riadenia mobility a riešenia v oblasti 
plánovania, ktoré prispejú k zmenšeniu
nehodovosti, znečistenia ovzdušia a hluku 
a k zlepšeniu zdravia, využívania priestoru 
a zvýšeniu efektivity. Treba vyvinúť 
verejnú a nemotorovú dopravu, ako aj iné 
možnosti zdrojovo efektívnej dopravy, 
ktoré budú reálnou intermodálnou 
alternatívou používania súkromných 
motorových vozidiel. Tento typ dopravy 
bude podporovaný rozsiahlejším
využívaním inteligentných dopravných 
systémov, ako aj inovačným riadením 
dopytu ako napríklad car-sharing a car-
pooling.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 832
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.2 – podbod 4.2.1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento cieľ je možné dosiahnuť zavedením 
plne intermodálneho dopravného systému 
„z domu do domu“ a vylúčením 
nepotrebného využívania dopravy. Toto 
riešenie vyžaduje podporu vyššej 
integrácie medzi jednotlivými druhmi 
dopravy, optimalizáciu dopravných sietí a 
lepšiu integráciu dopravných služieb. 
Inovačné riešenia súčasne zvýšia 
dostupnosť dopravy vrátane jej dostupnosti 
pre starších občanov a zraniteľné skupiny 
používateľov.

Tento cieľ možno dosiahnuť zavedením 
plne intermodálneho dopravného 
a mobilitného systému „z domu do domu“ 
a vylúčením nepotrebného využívania 
dopravy. Toto riešenie vyžaduje podporu 
vyššej integrácie medzi jednotlivými 
druhmi dopravy a elektronickými 
informačnými systémami, optimalizáciu 
intermodálnych dopravných a mobilitných 
sietí a lepšiu integráciu dopravných 
a logistických služieb. Inovačné riešenia 
súčasne zvýšia dostupnosť dopravy vrátane 
jej dostupnosti pre starších občanov, osoby 
s obmedzenou mobilitou a postihnuté a 
zraniteľné skupiny používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.2 – podbod 4.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento cieľ je možné dosiahnuť 
prostredníctvom vývoja a rozsiahleho 
využívania inteligentných dopravných 
aplikácií a systémov riadenia. To znamená: 
plánovanie, riadenie dopytu, informačné 
systémy a systémy platieb interoperabilné 
v rámci celej Európy, úplnú integráciu 
informačných tokov, systémov riadenia, 
sietí infraštruktúry a služieb v oblasti 
mobility do nového spoločného 
multimodálneho rámca vychádzajúceho z 
otvorených platforiem. Tým sa súčasne 
zaručí flexibilita a schopnosť rýchlo 
reagovať na krízové situácie či extrémne 
poveternostné podmienky zmenou 
konfigurácie jednotlivých druhov dopravy. 
K dosiahnutiu tohto cieľa prispejú nové 

Tento cieľ možno dosiahnuť 
prostredníctvom vývoja a rozsiahleho 
využívania inteligentných dopravných 
aplikácií a systémov riadenia. To znamená: 
plánovanie, riadenie dopytu, informačné 
systémy a systémy platieb interoperabilné 
v rámci celej Európy, úplnú integráciu 
informačných tokov, systémov riadenia, 
sietí infraštruktúry a služieb v oblasti 
mobility do nového spoločného 
multimodálneho rámca vychádzajúceho z 
otvorených platforiem. Tým sa súčasne 
zaručí flexibilita a schopnosť rýchlo 
reagovať na krízové situácie či extrémne 
poveternostné podmienky zmenou 
konfigurácie jednotlivých druhov dopravy. 
Na dosiahnutie tohto cieľa prispejú nové 
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lokalizačné, navigačné a časovacie 
aplikácie využívajúce satelitné navigačné 
systémy Galileo a EGNOS.

lokalizačné, navigačné a časovacie 
aplikácie využívajúce satelitné navigačné 
systémy Galileo a EGNOS, ako aj širšia 
aplikácia behaviorálnych vied na 
pochopenie toho, ako sa rozhodujeme 
o cestovaní, berúc na vedomie, že každý 
spôsob dopravy sa stretávala s rozličnými 
problémami a charakterizujú ho rozličné 
cykly technologickej integrácie..

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.2 – podbod 4.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento cieľ je možné dosiahnuť 
prostredníctvom vývoja a rozsiahleho 
využívania inteligentných dopravných 
aplikácií a systémov riadenia. To znamená: 
plánovanie, riadenie dopytu, informačné 
systémy a systémy platieb interoperabilné 
v rámci celej Európy, úplnú integráciu 
informačných tokov, systémov riadenia, 
sietí infraštruktúry a služieb v oblasti 
mobility do nového spoločného 
multimodálneho rámca vychádzajúceho z 
otvorených platforiem. Tým sa súčasne 
zaručí flexibilita a schopnosť rýchlo 
reagovať na krízové situácie či extrémne 
poveternostné podmienky zmenou 
konfigurácie jednotlivých druhov dopravy. 
K dosiahnutiu tohto cieľa prispejú nové 
lokalizačné, navigačné a časovacie 
aplikácie využívajúce satelitné navigačné 
systémy Galileo a EGNOS.

Tento cieľ možno dosiahnuť 
prostredníctvom vývoja a rozsiahleho 
využívania inteligentných dopravných 
aplikácií a systémov riadenia. To znamená: 
plánovanie, riadenie dopytu, informačné 
systémy, predaj lístkov a systémy platieb 
interoperabilné v rámci celej Európy, úplnú 
integráciu informačných tokov, systémov 
riadenia, sietí infraštruktúry a služieb v 
oblasti mobility do nového spoločného 
multimodálneho rámca vychádzajúceho z 
otvorených platforiem. Tým sa súčasne 
zaručí flexibilita a schopnosť rýchlo 
reagovať na krízové situácie či extrémne 
poveternostné podmienky zmenou 
konfigurácie jednotlivých druhov dopravy. 
K dosiahnutiu tohto cieľa prispejú nové 
lokalizačné, navigačné a časovacie 
aplikácie využívajúce satelitné navigačné 
systémy Galileo a EGNOS.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 835
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.2 – podbod 4.2.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento cieľ umožní znížiť tlak na dopravný 
systém a zvýšiť bezpečnosť a kapacitu 
nákladnej dopravy. Nové stratégie môžu 
napríklad kombinovať vozidlá s vysokým 
výkonom a minimálnym vplyvom na 
životné prostredie s inteligentnými 
zabezpečenými systémami vo vozidlách 
alebo v rámci infraštruktúry (napr. 
prívesové súpravy). Činnosti sa zamerajú 
aj na podporu rozvoja koncepcie 
bezpapierového fungovania nákladnej 
dopravy e-Freight, ktorá prepojí 
elektronické toky informácií, služieb a 
platieb s fyzickou prepravou nákladu v 
rámci rôznych druhov dopravy.

Tento cieľ umožní znížiť tlak na dopravný 
systém a zvýšiť bezpečnosť a kapacitu 
nákladnej dopravy. Nové stratégie môžu 
napríklad kombinovať vozidlá s vysokým 
výkonom a minimálnym vplyvom na 
životné prostredie s inteligentnými 
zabezpečenými systémami vo vozidlách 
alebo v rámci infraštruktúry (napr. 
rozsahovo malé dvojmodálne systémy, 
prívesové súpravy). Činnosti sa zamerajú 
aj na podporu rozvoja koncepcie 
bezpapierového fungovania nákladnej 
dopravy e-Freight, ktorá prepojí 
elektronické toky informácií, služieb a 
platieb s fyzickou prepravou nákladu v 
rámci rôznych druhov dopravy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 836
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.2 – podbod 4.2.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento cieľ sa dosiahne riešením otázok 
týkajúcich sa organizácie, riadenia a 
monitorovania výkonnosti a rizík 
dopravných systémov a zameraním na 
konštrukčné riešenie a prevádzku lietadiel, 
vozidiel a plavidiel, infraštruktúr a 
terminálov. Pozornosť sa bude venovať 
predovšetkým aktívnym a pasívnym 
formám bezpečnosti, preventívnej 

Tento cieľ sa dosiahne riešením otázok 
týkajúcich sa organizácie, riadenia a 
monitorovania výkonnosti a rizík 
dopravných systémov a zameraním na 
konštrukčné riešenie a prevádzku lietadiel, 
vozidiel a plavidiel, infraštruktúr a 
terminálov. Pozornosť sa bude venovať 
predovšetkým modálnemu posunu 
smerom k bezpečným dopravným 
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bezpečnosti a zdokonaleniu automatizácie 
a procesov odbornej prípravy s cieľom 
znížiť vplyv ľudských chýb. Vyvinú sa 
špecifické nástroje a metódy zamerané na 
presnejšie predvídanie, posudzovanie a 
zmiernenie vplyvu počasia a iných 
prírodných hrozieb. Činnosti sa zamerajú 
aj na integráciu aspektov zabezpečenia do 
plánovania a riadenia tokov pasažierov a 
nákladu, na koncepciu lietadiel, vozidiel a 
plavidiel, na riadenie dopravy a systémov a 
navrhovanie terminálov.

a mobilitným systémom, aktívnym a 
pasívnym formám bezpečnosti, 
preventívnej bezpečnosti a zdokonaleniu 
automatizácie a procesov odbornej 
prípravy s cieľom znížiť vplyv ľudských 
chýb. Vyvinú sa špecifické nástroje a 
metódy zamerané na presnejšie 
predvídanie, posudzovanie a zmiernenie 
vplyvu počasia a iných prírodných hrozieb. 
Činnosti sa zamerajú aj na integráciu 
aspektov zabezpečenia do plánovania a 
riadenia tokov pasažierov a nákladu, na 
koncepciu lietadiel, vozidiel a plavidiel, na 
riadenie dopravy a systémov a navrhovanie 
terminálov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 837
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – podbod 4.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Schopnosť udržať si vedúce miesto v 
oblasti nových technológií a znížiť náklady 
na existujúce výrobné procesy, výskum a 
inovácie prispeje k rastu európskeho 
dopravného priemyslu a počtu 
vysokokvalifikovaných pracovných miest v 
podmienkach narastajúcej konkurencie. V 
centre pozornosti je zachovanie 
konkurencieschopnosti jedného z hlavných 
hospodárskych sektorov, ktorý priamo 
predstavuje 6,3 % HDP Únie a v Európe 
poskytuje zamestnanie takmer 13 
miliónom ľudí. Medzi konkrétne ciele 
patria vývoj ďalšej generácie inovačných 
dopravných prostriedkov a príprava pôdy 
pre ďalšiu generáciu vypracovaním nových 
stratégií a návrhov, inteligentných 
systémov kontroly a efektívnych 
výrobných procesov. Cieľom Európy je 

Schopnosť udržať si vedúce miesto v 
oblasti nových technológií a znížiť 
náklady, zdokonaliť zdrojovú a 
energetickú účinnosť existujúcich 
výrobných procesov, výskumu a inovácií
prispeje k rastu európskeho dopravného 
priemyslu a počtu vysokokvalifikovaných 
pracovných miest v podmienkach 
narastajúcej konkurencie. V centre 
pozornosti je zachovanie 
konkurencieschopnosti jedného z hlavných 
hospodárskych sektorov, ktorý priamo 
predstavuje 6,3 % HDP Únie a v Európe 
poskytuje zamestnanie takmer 13 
miliónom ľudí. Medzi konkrétne ciele 
patria vývoj ďalšej generácie inovačných 
dopravných prostriedkov a príprava pôdy 
pre ďalšiu generáciu vypracovaním nových 
stratégií a návrhov, inteligentných 
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získať vedúce postavenie v oblasti 
efektivity a bezpečnosti všetkých druhov 
dopravy.

systémov kontroly a zdrojových 
efektívnych výrobných procesov. Cieľom 
Európy je získať vedúce postavenie v 
oblasti efektivity a bezpečnosti všetkých 
druhov dopravy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 838
Antonio Cancian

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.3 – podbod 4.3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto činnosť prispeje k posilneniu 
vedúceho postavenia Európy v oblasti 
lietadiel, vysokorýchlostných vlakov, 
koľajovej dopravy v rámci miest a 
mestských častí, cestných vozidiel, 
elektromobility, výletných lodí, trajektov a 
špecializovaných lodí využívajúcich 
špičkové technológie a morských plošín. 
Súčasne podnieti konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu v oblasti nových 
technológií a systémov a podporí ich 
diverzifikáciu smerom k novým trhom 
vrátane iných odvetví ako doprava. Táto 
oblasť zahŕňa vývoj inovačných 
bezpečných lietadiel, vozidiel a plavidiel 
využívajúcich efektívne pohonné jednotky 
a vysokovýkonné a inteligentné systémy 
riadenia.

Táto činnosť prispeje k posilneniu 
vedúceho postavenia Európy v oblasti 
lietadiel, vrtuľníkov, regionálnych 
a obchodných lietadiel, 
vysokorýchlostných vlakov, prímestskej 
a mestskej železničnej dopravy, cestných 
vozidiel, elektromobility, výletných lodí, 
trajektov a špecializovaných lodí 
využívajúcich špičkové technológie a 
morských plošín. Súčasne podnieti 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu v oblasti nových technológií a 
systémov a podporí ich diverzifikáciu 
smerom k novým trhom vrátane iných 
odvetví ako doprava. Táto oblasť zahŕňa 
vývoj inovačných bezpečných lietadiel, 
vozidiel a plavidiel využívajúcich 
efektívne pohonné jednotky a 
vysokovýkonné a inteligentné systémy 
riadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – bod 4.3 – podbod 4.3.4a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.3.4 a. Európske programy satelitnej 
navigácie: EGNOS a Galileo sú 
strategickými investíciami Európy. Ich 
nové funkcie a výkonnosť pri zisťovaní 
polohy a časovanie sú kľúčové prvky 
umožňujúce vypracovanie nových 
koncepcií riadenia dopravy nákladnej, 
ako aj mobility ľudí a prelína sa všetkými 
druhmi dopravy. Nové kritické navigačné 
systémy, ako sú inteligentné riadenie 
vozidiel, inteligentné riadenie premávky, 
predchádzanie nehodám a zmierňovanie 
ich následkov, elektrická mobilita a 
súvisiaca navigácia, budú potrebovať 
spoľahlivé a bezpečné zisťovanie polohy. 
Nové navigačné funkcie vybudujú 
konkurencieschopnosť Európy v 
celosvetovom scenári a zabezpečia výhody 
pre verejnosť z aplikácií globálnej 
satelitnej navigácie v doprave vo výške asi 
40 miliárd EUR (hodnotenie vplyvov EK 
Akčného plánu pre aplikácie globálneho 
navigačného satelitného systému (GNSS) 
na rok 2011).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – podbod 4.3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.3 a. Inteligentná logistika
Toto pomôže pri navrhovaní 
a vypracovaní efektívnejších 
a ekologickejších logistických dopravných 
systémov pomocou uľahčenia 
a optimalizácie nákladov a času.
Toto zahrnuje lepšie chápanie 
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zákazníckych vzorov a a treba 
ovplyvňovať mestskú nákladnú logistiku, 
dopravu a zápchy, aby sa mohla 
vypracovať inteligentná logistika; 
vyvinuli nové nástroje IT a riadenia pre 
logistiku prostredníctvom zlepšenia 
informačných systémov v reálnom čase na 
riadenie, sledovanie a zisťovanie tokov 
nákladnej dopravy, integráciu a 
komunikáciu na vozidle a s 
infraštruktúrou; vyvinuli netradičné 
systémy rozvozu tovaru; vypracovali 
konkurencieschopné intermodálne 
riešenia pre dodávateľský reťazec a 
logistické platformy, ktoré zlepšia toky 
nákladnej dopravy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 841
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – podbod 4.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.4. Sociálno-hospodársky výskum a 
činnosti s výhľadom do budúcnosti v rámci 
vytvárania politík

4.4. Sociálno-ekonomický a behaviorálny
výskum a činnosti s výhľadom do 
budúcnosti v rámci vytvárania politík

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 842
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – podbod 4.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sú potrebné činnosti zamerané na podporu Sú potrebné činnosti zamerané na podporu 



AM\909647SK.doc 61/169 PE492.826v02-00

SK

analýzy a vývoja politík vrátane sociálno-
hospodárskych aspektov dopravy s cieľom 
podporiť inovácie a riešiť úlohy v oblasti 
dopravy. Tieto činnosti sa zamerajú na 
vývoj a vykonávanie európskych politík v 
oblasti výskumu a inovácií so zameraním 
na dopravu, prognostické štúdie a 
predvídanie technológií a posilnenie 
európskeho výskumného priestoru.

analýzy a vývoja politík vrátane sociálno-
ekonomických
a psychologických/behaviorálnych
aspektov dopravy a mobility s cieľom 
podporiť inovácie a riešiť úlohy v oblasti 
dopravy a mobility. Tieto činnosti sa 
zamerajú na vývoj a vykonávanie 
európskych politík v oblasti výskumu a 
inovácií so zameraním na dopravu a 
mobilitu, prognostické štúdie a predvídanie 
technológií a posilnenie európskeho 
výskumného priestoru.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 843
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – podbod 4.4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kľúčovú úlohu pri vývoji európskeho 
dopravného systému hrá pochopenie 
správania používateľov, spoločenskej 
prijateľnosti, vplyvu politických opatrení, 
modelov mobility a obchodných modelov a 
ich vplyvov. Pri vytváraní scenárov so 
zohľadnením spoločenských trendov sa 
budú realizovať ciele politík i 
technologické prognózy do roku 2050. V 
záujme lepšieho pochopenia súvislostí 
medzi územným rozvojom a európskym 
dopravným systémom je potrebné využívať 
presné modely, ktoré môžu byť podkladom 
pre premyslené rozhodnutia.

Kľúčovú úlohu pri vývoji európskeho 
dopravného a mobilitného systému hrá 
pochopenie správania používateľov, 
spoločenskej prijateľnosti behaviorálnej 
zmeny smerom k udržateľným druhom 
dopravy, vplyvu politických opatrení, 
modelov mobility, zvyšovania povedomia 
o nástrojoch na meranie uhlíkovej stopy a 
obchodných modelov a ich vplyvov. Pri 
vytváraní scenárov so zohľadnením 
spoločenských trendov, demografických 
zmien sa budú realizovať ciele politík i 
technologické prognózy do roku 2050. V 
záujme lepšieho pochopenia súvislostí 
medzi územným rozvojom a európskym 
dopravným systémom, medzi ekologickou 
logistikou, riadením mobility a vyhýbaním 
sa doprave treba využívať presné modely, 
ktoré môžu byť podkladom premyslených 
rozhodnutí.

Or. en



PE492.826v02-00 62/169 AM\909647SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 844
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 4 – podbod 4.4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum sa zameria na hľadanie spôsobov, 
ako potlačiť sociálne nerovnosti pri 
prístupe k mobilite a zlepšiť postavenie 
zraniteľných skupín účastníkov cestnej 
premávky. Rovnako je potrebné riešiť 
hospodárske otázky so zameraním na 
spôsoby internalizácie vonkajších aspektov 
všetkých druhov dopravy, ako aj 
zdaňovanie a modely určovania cien. Na 
posúdenie budúcich požiadaviek na 
zručnosti a pracovné miesta je potrebný 
výskum v oblasti budúceho vývoja.

Výskum sa zameria na hľadanie spôsobov, 
ako potlačiť sociálne nerovnosti pri 
prístupe k mobilite a zlepšiť postavenie 
slabších účastníkov cestnej premávky, ako 
sú chodci a cyklisti. Rovnako treba riešiť 
hospodárske otázky so zameraním na 
spôsoby internalizácie vonkajších aspektov 
všetkých druhov dopravy a mobility, ako aj 
zdaňovanie a modely určovania cien. Na 
posúdenie budúcich požiadaviek na 
zručnosti a pracovné miesta je potrebný 
výskum v oblasti budúceho vývoja.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 845
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 846
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – podbod 5.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom tejto činnosti je preto pripraviť a 
posúdiť inovačné, nákladovo efektívne a 
udržateľné opatrenia na prispôsobenie 
následkom zmeny klímy a na ich 
zmiernenie, zamerané na skleníkové plyny 
obsahujúce CO2 a skleníkové plyny 
neobsahujúce CO2 a využívajúce 
technologické aj netechnologické 
ekologické riešenia, a to prostredníctvom 
predkladania dôkazov na prijatie 
informovaných, včasných a účinných 
opatrení a vytvorenia siete s požadovanými 
kompetenciami.

Cieľom tejto činnosti je preto pripraviť a 
posúdiť inovačné, nákladovo efektívne a 
udržateľné opatrenia na prispôsobenie 
následkom zmeny klímy a na ich 
zmiernenie, zamerané na skleníkové plyny
a aerosóly obsahujúce CO2 a skleníkové 
plyny a aerosóly neobsahujúce CO2 a 
využívajúce technologické aj 
netechnologické ekologické riešenia, a to 
prostredníctvom predkladania dôkazov na 
prijatie informovaných, včasných a 
účinných opatrení a vytvorenia siete s 
požadovanými kompetenciami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.1 – podbod 5.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poznatky o tom, ako sa môžu spoločnosť a 
hospodárstvo prispôsobiť následkom 
zmeny klímy, nie sú úplné. Účinné, 
spravodlivé a sociálne prijateľné opatrenia 
na vytvorenie prostredia a spoločnosti, 
ktoré budú odolné voči zmene klímy, 
vyžadujú integrovanú analýzu súčasných a 
budúcich vplyvov, slabých miest, 
vystavenia obyvateľstva zmene klímy, 
rizík, nákladov a príležitostí v oblasti 
zmeny klímy a variability, pričom je 
potrebné zohľadniť mimoriadne udalosti a 
súvisiace nebezpečenstvá, ktoré 
predstavuje klíma, ako aj ich opakovanie. 
Táto analýza sa vypracuje aj v oblasti 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy na 
biodiverzitu, ekosystémy a ekosystémové 

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

služby, infraštruktúry a hospodárske a 
prírodné aktíva. Dôraz sa bude klásť na 
najcennejšie prírodné ekosystémy 
a vybudované prostredia
v najzraniteľnejších oblastiach, ako sú 
ostrovy, ako aj na kľúčové spoločenské, 
kultúrne a hospodárske sektory Európy. V 
opatreniach sa budú riešiť vplyvy a rastúce 
riziká pre zdravie človeka, ktoré vyplývajú 
zo zmeny klímy, a zvyšujúce sa 
koncentrácie skleníkových plynov v 
atmosfére. Vo výskume sa vyhodnotia 
inovačné, rovnovážne distribuované a 
nákladovo efektívne reakcie prispôsobenia 
na zmenu klímy vrátane ochrany a 
prispôsobenia prírodných zdrojov a 
ekosystémov, ako aj súvisiacich účinkov, 
aby sa poskytli informácie a podpora pre 
rozvoj a vykonávanie na všetkých 
úrovniach. Budú sa zohľadňovať aj 
potenciálne vplyvy, náklady a riziká 
súvisiace s geoinžinierstvom. Preskúmajú 
sa zložité vnútorné prepojenia, konflikty a 
synergie politík na prispôsobenie a politík 
na prevenciu rizika s inými politikami 
zameranými na klímu a sektorovými 
politikami, a to vrátane vplyvov na 
zamestnanosť a životnú úroveň 
zraniteľných skupín.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 848
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.1 – podbod 5.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.1 – podbod 5.1.3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Treba preskúmať regionálne dosahy 
zmeny klímy na ekosystém, vodné zdroje, 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
s cieľom analyzovať jej dosah na ľudský 
život, zdravie a ďalšie sociálno-
ekonomické otázky, ale aj preskúmanie 
priameho a nepriameho vplyvu globálnej 
zmeny na dynamiku a kapacitu 
ekosystému.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.1 – podbod 5.1.3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.1.3a. Zmena klímy a otázky vodného 
hospodárstva.
Téma zmeny klímy by sa mala spájať 
s otázkami vodného hospodárstva. Pre 
výskum v oblasti vodného hospodárstva 
vyplynú v budúcnosti dôležité úlohy 
najmä z potreby vnímať túto tému čoraz 
viac v spojení s otázkami globálnej zmeny, 
zmeny klímy, rastúceho geopolitického 
významu, ako aj s energetickými 
a zdravotnými hľadiskami.
Vodné zdroje by sa mali vnímať 
a spravovať komplexne. To zahŕňa 
prirodzené regióny a ekologické otázky, 
chápanie ekosystémových služieb ako 
procesu, ochranu kvality pitnej vody 
a rôzne politické systémy a inštitucionálne 
štruktúry.
Vedomostná základňa by mala zahŕňať 
koncepciu ekologických tokov a mala by 
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prihliadať na ekosystémové služby 
s podporou vody; zdôrazňuje potrebu 
prihliadania na skutočnosť, že zmeny 
vodného cyklu závisia od biotopu, a to má 
vplyv na percentuálny podiel recyklovanej 
vody.

Or. en

Amendment 851
Hermann Winkler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – podbod 5.2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.2. Udržateľné riadenie prírodných 
zdrojov a ekosystémov

5.2. Udržateľné riadenie prírodných 
zdrojov, ekosystémov a kultúrneho 
dedičstva

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 852
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – podbod 5.2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.2. Udržateľné riadenie prírodných 
zdrojov a ekosystémov

5.2. Udržateľné riadenie prírodných 
a hmatateľných zdrojov kultúrneho 
dedičstva a ekosystémov:

Or. en

Odôvodnenie

Bez zahrnutia kultúrneho dedičstva do Horizontu 2020 sa celý základ starostlivosti o kultúrne 
dedičstvo v Európe eliminuje.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 853
Hermann Winkler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – podbod 5.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spoločnosti musia splniť dôležitú úlohu 
spočívajúcu v zavedení udržateľnej 
rovnováhy medzi potrebami človeka a 
životným prostredím. Environmentálne 
zdroje ako voda, vzduch, biomasa, úrodná 
pôda, biodiverzita, ekosystémy a služby, 
ktoré poskytujú, prispievajú k fungovaniu 
európskeho a celosvetového hospodárstva 
a ku kvalite života. Očakáva sa, že 
obchodné príležitosti súvisiace s 
prírodnými zdrojmi dosiahnu v 
celosvetovom meradle do roku 205025 
hodnotu 2 bilióny EUR. Okrem toho sa 
ekosystémy v Európe a na celom svete 
zničili tak, že príroda samotná ich už 
nedokáže obnoviť, a environmentálne 
zdroje sa využívajú príliš. V Únii sa 
napríklad každoročne stratí 1 000 km² 
najúrodnejšej pôdy a cenných ekosystémov 
a vyplytvá štvrtina zásob sladkej vody. V 
takomto správaní nemožno pokračovať. 
Výskum sa musí podieľať na zvrátení 
týchto trendov, pretože poškodzujú životné 
prostredie, a musí zabezpečiť, aby 
ekosystémy naďalej poskytovali zdroje, 
tovar a služby, ktoré sú pre kvalitu života a 
hospodársku prosperitu najdôležitejšie.

Spoločnosti musia splniť dôležitú úlohu 
spočívajúcu v zavedení udržateľnej 
rovnováhy medzi potrebami človeka a 
životným prostredím. Environmentálne 
zdroje ako voda, vzduch, biomasa, úrodná 
pôda, biodiverzita, ekosystémy a služby, 
ktoré poskytujú, ako aj zdroje vytvorené 
ľudskou rukou vrátane kultúrneho 
dedičstva a vidieckej krajiny prispievajú k 
fungovaniu európskeho a celosvetového 
hospodárstva a ku kvalite života. Očakáva 
sa, že obchodné príležitosti súvisiace s 
prírodnými zdrojmi dosiahnu v 
celosvetovom meradle do roku 205025 
hodnotu 2 bilióny EUR. Obchodné 
možnosti vyplývajúce z európskeho 
dedičstva a tvorivého sektora predstavujú 
3,3 % európskeho HDP. Turistické 
aktivity súvisiace s kultúrnym dedičstvo 
vytvárajú obrat v hodnote 338 miliárd 
EUR. Okrem toho sa ekosystémy v Európe 
a na celom svete zničili tak, že príroda 
samotná ich už nedokáže obnoviť, a 
environmentálne zdroje sa využívajú príliš. 
V Únii sa napríklad každoročne stratí 1 000 
km² najúrodnejšej pôdy a cenných 
ekosystémov a vyplytvá štvrtina zásob 
sladkej vody. Takto však nemožno 
pokračovať. Výskum sa musí podieľať na 
zvrátení týchto trendov, pretože 
poškodzujú životné prostredie, a musí 
zabezpečiť, aby ekosystémy naďalej 
poskytovali zdroje, tovar a služby, ktoré sú 
pre kvalitu života a hospodársku prosperitu 
najdôležitejšie.

Or. de
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Odôvodnenie

Údaje sa prevzali zo správy o konkurencieschopnosti EÚ za rok 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 854
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – podbod 5.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spoločnosti musia splniť dôležitú úlohu 
spočívajúcu v zavedení udržateľnej 
rovnováhy medzi potrebami človeka a 
životným prostredím. Environmentálne
zdroje ako voda, vzduch, biomasa, úrodná 
pôda, biodiverzita, ekosystémy a služby, 
ktoré poskytujú, prispievajú k fungovaniu 
európskeho a celosvetového hospodárstva 
a ku kvalite života. Očakáva sa, že 
obchodné príležitosti súvisiace s 
prírodnými zdrojmi dosiahnu v 
celosvetovom meradle do roku 2050 
hodnotu 2 bilióny EUR. Okrem toho sa 
ekosystémy v Európe a na celom svete 
zničili tak, že príroda samotná ich už 
nedokáže obnoviť, a environmentálne 
zdroje sa využívajú príliš. V Únii sa 
napríklad každoročne stratí 1 000 km² 
najúrodnejšej pôdy a cenných ekosystémov 
a vyplytvá štvrtina zásob sladkej vody. V 
takomto správaní nemožno pokračovať. 
Výskum sa musí podieľať na zvrátení 
týchto trendov, pretože poškodzujú životné 
prostredie, a musí zabezpečiť, aby 
ekosystémy naďalej poskytovali zdroje, 
tovar a služby, ktoré sú pre kvalitu života a 
hospodársku prosperitu najdôležitejšie.

Spoločnosti musia splniť dôležitú úlohu 
spočívajúcu v zavedení udržateľnej 
rovnováhy medzi potrebami človeka a 
životným prostredím. Environmentálne 
zdroje ako voda, vzduch, biomasa, úrodná 
pôda, biodiverzita, ekosystémy, ako aj 
zdroje vytvorené ľudskou rukou vrátane 
hmatateľného kultúrneho dedičstva 
a kultúrnej krajiny a služby, ktoré 
poskytujú, prispievajú k fungovaniu 
európskeho a celosvetového hospodárstva 
a ku kvalite života. Očakáva sa, že 
obchodné príležitosti súvisiace s 
prírodnými zdrojmi dosiahnu v 
celosvetovom meradle do roku 2050 
hodnotu 2 bilióny EUR. Európsky 
obchodný sektor súvisiaci s kultúrnym 
dedičstvom a kreatívnym hospodárstvom 
zodpovedá za 3,3 % HDP v Európe 
(správa o európskej 
konkurencieschopnosti za rok 2010, s. 
166; 191), kým obrat z cestovného ruchu 
vďaka aktivitám v oblasti kultúrneho 
dedičstva je 338 miliárd EUR p.a. 
(Riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo, 
Nórsko: Pamätníky kultúrneho dedičstva 
a historické budovy ako tvorcovia hodnôt 
v postindustriálnej ekonomike, s. 5).
Okrem toho sa ekosystémy v Európe a na 
celom svete zničili tak, že príroda samotná 
ich už nedokáže obnoviť, a 
environmentálne zdroje sa využívajú príliš.
V Únii sa napríklad každoročne stratí 1 000 
km² najúrodnejšej pôdy a cenných 
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ekosystémov a vyplytvá štvrtina zásob 
sladkej vody. V takomto správaní nemožno 
pokračovať. Výskum sa musí podieľať na 
zvrátení týchto trendov, pretože 
poškodzujú životné prostredie, a musí 
zabezpečiť, aby ekosystémy naďalej 
poskytovali zdroje, tovar a služby, ktoré sú 
pre kvalitu života a hospodársku prosperitu 
najdôležitejšie.

Or. en

Odôvodnenie

Kultúrne dedičstvo má nemalý efekt na európsky HDP. Preto by sa kultúrne dedičstvo malo 
zahrnúť do Horizontu 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 855
Hermann Winkler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – podbod 5.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom tejto činnosti je preto poskytnúť 
poznatky potrebné na riadenie prírodných 
zdrojov, aby sa dosiahla udržateľná 
rovnováha medzi obmedzenými zdrojmi a 
potrebami spoločnosti a hospodárstva.

Cieľom tejto činnosti je preto poskytnúť 
poznatky potrebné na riadenie prírodných a  
kultúrnych zdrojov, aby sa dosiahla 
udržateľná rovnováha medzi obmedzenými 
zdrojmi a potrebami spoločnosti a 
hospodárstva.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 856
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – podbod 5.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom tejto činnosti je preto poskytnúť 
poznatky potrebné na riadenie prírodných 

Cieľom tejto činnosti je preto poskytnúť 
poznatky potrebné na riadenie prírodných a  
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zdrojov, aby sa dosiahla udržateľná 
rovnováha medzi obmedzenými zdrojmi a 
potrebami spoločnosti a hospodárstva.

kultúrnych zdrojov, aby sa dosiahla 
udržateľná rovnováha medzi obmedzenými 
zdrojmi, ktoré nie sú obnoviteľné, a 
potrebami spoločnosti a hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 857
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – podbod 5.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom tejto činnosti je preto poskytnúť 
poznatky potrebné na riadenie prírodných 
zdrojov, aby sa dosiahla udržateľná 
rovnováha medzi obmedzenými zdrojmi a 
potrebami spoločnosti a hospodárstva.

Cieľom tejto činnosti je preto poskytnúť 
poznatky potrebné na riadenie a ochranu
prírodných zdrojov, aby sa dosiahla 
udržateľná rovnováha medzi obmedzenými 
zdrojmi a potrebami spoločnosti a 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 858
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.2 – podbod 5.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti na úrovni spoločnosti predstavujú 
riziko spustenia nezvratných zmien v 
životnom prostredí, ktoré ovplyvňujú 
charakter ekosystémov. Je dôležité tieto 
rizika predvídať, a to pomocou 
posudzovania, monitorovania a 
predpovedania vplyvu ľudskej činnosti na 
životné prostredie a environmentálnych 
zmien na kvalitu života človeka. Naše 
chápanie zložitých vzťahov medzi 
prírodnými zdrojmi a sociálnym, 
hospodárskym a ekologickým systémom, 

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

ako aj prirodzených bodov zlomu a 
odolnosti, resp. krehkosti ľudského a 
biologického systému, zlepší výskum v 
oblasti morského (od pobrežných oblastí až 
po otvorené more), sladkovodného, 
suchozemského a mestského ekosystému 
vrátane ekosystémov závislých od 
podzemných vôd. V tomto výskume sa 
preskúma fungovanie a reagovanie 
ekosystémov na antropogénne vplyvy, 
spôsoby obnovy ekosystémov a ich vplyv 
na hospodárstva a kvalitu života človeka. 
Preskúmajú sa aj riešenia v oblasti 
nedostatku zdrojov. Stane sa základom pri 
tvorbe politík a postupov na zabezpečenie 
fungovania sociálnych a hospodárskych 
činností v rámci obmedzení vyplývajúcich 
z udržateľnosti a prispôsobiteľnosti 
ekosystémov a biodiverzity. Na 
poskytovanie dôkazov pre účinné stratégie 
na ochranu zdravia a vytvorenie základu 
pre programy a politiky Únie treba lepšie 
porozumieť kľúčovým environmentálnym 
faktorom zdravia a prosperity 
a sprostredkovateľským mechanizmom.
Zlepšovanie poznatkov predstavuje 
základný záujem, keď sociálne, 
hospodárske a environmentálne aspekty 
prispievajú k celkovej zmene, ako sú javy 
lesných požiarov. Zásadnou potrebou je 
lepšie pochopenie fyzikálnych a 
sociálnych javov, ktoré vedú k lesným 
požiarom. Na nasýtenie systémov podpory 
rozhodovania založeného na výskume je 
nevyhnutná simulácia, zber údajov 
a analýza ako primárny spôsob 
predchádzania lesným požiarom 
a zvyšovanie účinnosti boja proti nim
a zmenšovanie škôd na ľudských, 
environmentálnych, sociálnych 
a ekonomických aktívach.
Naše chápanie zložitých vzťahov medzi 
prírodnými zdrojmi a sociálnym, 
ekonomickým a ekologickým systémom, 
ako aj prirodzených bodov zlomu a 
odolnosti, resp. krehkosti ľudského a 
biologického systému, zlepší výskum v 
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oblasti morského (od pobrežných oblastí 
až po otvorené more), polárneho, 
sladkovodného, suchozemského a 
mestského ekosystému vrátane 
ekosystémov závislých od podzemných vôd 
a ich biologickej diverzity. V tomto 
výskume sa preskúma fungovanie a 
reagovanie ekosystémov na antropogénne 
vplyvy, spôsoby minimalizácie týchto 
vplyvov, spôsoby obnovy ekosystémov a 
ich vplyv na hospodárstva a kvalitu života 
človeka. Preskúmajú sa aj riešenia v 
oblasti nedostatku zdrojov. Stane sa 
základom pri tvorbe politík a postupov na 
zabezpečenie fungovania sociálnych a 
hospodárskych činností v rámci 
obmedzení vyplývajúcich z udržateľnosti a 
prispôsobiteľnosti ekosystémov a 
biodiverzity.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.2 – podbod 5.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti na úrovni spoločnosti predstavujú 
riziko spustenia nezvratných zmien v 
životnom prostredí, ktoré ovplyvňujú 
charakter ekosystémov. Je dôležité tieto 
rizika predvídať, a to pomocou 
posudzovania, monitorovania a 
predpovedania vplyvu ľudskej činnosti na 
životné prostredie a environmentálnych 
zmien na kvalitu života človeka. Naše 
chápanie zložitých vzťahov medzi 
prírodnými zdrojmi a sociálnym, 
hospodárskym a ekologickým systémom, 
ako aj prirodzených bodov zlomu a 
odolnosti, resp. krehkosti ľudského a 
biologického systému, zlepší výskum v 
oblasti morského (od pobrežných oblastí až 

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

po otvorené more), sladkovodného, 
suchozemského a mestského ekosystému 
vrátane ekosystémov závislých od 
podzemných vôd. V tomto výskume sa 
preskúma fungovanie a reagovanie 
ekosystémov na antropogénne vplyvy, 
spôsoby obnovy ekosystémov a ich vplyv 
na hospodárstva a kvalitu života človeka. 
Preskúmajú sa aj riešenia v oblasti 
nedostatku zdrojov. Na vytvorenie nových 
modelov vodného hospodárstva, ktoré 
zaručia transparentnosť, sú potrebné 
inovácie. Malo by to obsahovať: 
informácie o pôvode vody, rovnomernú 
distribúciu a postup na jej predaj 
a využívanie. Stane sa základom pri tvorbe 
politík a postupov na zabezpečenie 
fungovania sociálnych a hospodárskych 
činností v rámci obmedzení vyplývajúcich 
z udržateľnosti a prispôsobiteľnosti 
ekosystémov a biodiverzity.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 860
Hermann Winkler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.2 – podbod 5.2.1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kultúrne dedičstvo je dôležitou súčasťou 
životného prostredia a jeho zachovávanie 
hmatateľným spôsobom prispieva ku 
kvalite života ľudí a k udržateľnému 
európskemu hospodárstvu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 861
Angelika Niebler



AM\909647SK.doc 75/169 PE492.826v02-00

SK

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.2 – podbod 5.2.1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tejto súvislosti sa kultúrne dedičstvo 
považuje za dôležitú súčasť kontextu 
životného prostredia a jeho ochrana za 
hmatateľným príspevok na udržateľné 
hospodárstvo a prospech ľudí v Európe.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 862
Hermann Winkler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.2 – podbod 5.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

politikám zameraným na životné prostredie 
a efektívne využívanie zdrojov a 
možnostiam efektívneho riadenia v rámci 
bezpečných limitov založeného na 
dôkazoch. S cieľom zvýšiť súdržnosť 
politík, vyriešiť problematiku 
kompromisov a riadiť konfliktné záujmy, 
ako aj zvýšiť informovanosť verejnosti o 
výsledkoch výskumu a účasť občanov na 
procese rozhodovania, sa pripravia 
inovačné postupy.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.2 – podbod 5.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

poskytnú podporu politikám zameraným na 
životné prostredie a efektívne využívanie 
zdrojov a možnostiam efektívneho riadenia 
v rámci bezpečných limitov založeného na 
dôkazoch. S cieľom zvýšiť súdržnosť 
politík, vyriešiť problematiku 
kompromisov a riadiť konfliktné záujmy, 
ako aj zvýšiť informovanosť verejnosti o 
výsledkoch výskumu a účasť občanov na 
procese rozhodovania, sa pripravia 
inovačné postupy. Dostupnosť 
a výkonnosť dôležitých zdrojov sa musí 
analyzovať na rozličných príslušných 
územných úrovniach: globálnej, 
regionálnej a miestnej a mali by sa 
analyzovať sociálno-ekonomické 
následky, aby sa mohli vypracovať 
možnosti na politické kroky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 864
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.2 – podbod 5.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vyčerpávanie a poškodzovanie 
ekosystémov sa musia riešiť aj na úrovni 
sociálneho, hospodárskeho a riadiaceho 
systému. Na základe výskumu a inovácií sa 
budú prijímať politické rozhodnutia v 
oblasti riadenia prírodných zdrojov a
ekosystémov, s cieľom zabrániť ničivým 
zmenám klímy a životného prostredia 
(alebo sa im prispôsobiť) a podporiť 
inštitucionálne, hospodárske, behaviorálne 
a technologické zmeny, ktorými sa zaručí 
udržateľnosť. Dôraz sa bude klásť na 
najdôležitejšie ekosystémy a ekosystémové 
služby významné pri tvorbe politík, akými 
sú sladká voda, moria a oceány, kvalita 
ovzdušia, biodiverzita, využívanie pôdy a 
pôda. Odolnosť spoločností a ekosystémov 

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

pôda. Odolnosť spoločností a ekosystémov 
voči katastrofickým udalostiam, k akým 
patria aj prírodné nebezpečenstvá, sa 
podporí prostredníctvom zvyšovania 
kapacít na predpovedanie, včasné 
varovanie a posudzovanie slabých miest a 
vplyvov, a to aj z hľadiska kombinácie 
viacerých rizík. Výskum a inovácie tak 
poskytnú podporu politikám zameraným na 
životné prostredie a efektívne využívanie 
zdrojov a možnostiam efektívneho riadenia 
v rámci bezpečných limitov založeného na 
dôkazoch. S cieľom zvýšiť súdržnosť 
politík, vyriešiť problematiku 
kompromisov a riadiť konfliktné záujmy, 
ako aj zvýšiť informovanosť verejnosti o 
výsledkoch výskumu a účasť občanov na 
procese rozhodovania, sa pripravia 
inovačné postupy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Od prístupu k surovinám závisia také 
sektory ako chemický, automobilový, 
letecký priemysel, či výroba strojov a 
zariadení, ktorých pridaná hodnota 
presahuje 1 000 miliárd EUR a ktoré 
zamestnávajú viac než 30 miliónov ľudí. V 
oblasti stavebných nerastov je Únia 
sebestačná. Napriek tomu, že Únia je 
jedným z najväčších svetových 
producentov určitých priemyselných 
nerastov, v prípade väčšiny z nich je len 
čistým dovozcom. Okrem toho je Únia do 
veľkej miery závislá od dovozu kovových 
nerastov a úplne závislá od dovozu 
niektorých dôležitých surovín.

Od prístupu k surovinám závisia také 
sektory ako chemický, automobilový, 
letecký priemysel, či výroba strojov a 
zariadení, ktorých pridaná hodnota 
presahuje 1 000 miliárd EUR a ktoré 
zamestnávajú viac než 30 miliónov ľudí. 
Napriek tomu, že Únia je jedným z 
najväčších svetových producentov určitých 
priemyselných nerastov, v prípade väčšiny 
z nich je len čistým dovozcom. Okrem 
toho je Únia do veľkej miery závislá od 
dovozu kovových nerastov a úplne závislá 
od dovozu niektorých dôležitých surovín.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – podbod 5.3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Súčasné trendy ukazujú, že dopyt po 
surovinách zintenzívňuje vývoj nových 
hospodárstiev a rýchle rozširovanie 
kľúčových technológií. Európa musí 
zabezpečiť udržateľné riadenie a 
udržateľné dodávky surovín zo svojho 
územia aj mimo neho pre všetky sektory, 
ktoré od prístupu k surovinám závisia. 
Politické ciele pre najdôležitejšie suroviny 
sa stanovujú v iniciatíve Komisie v oblasti 
surovín.

Súčasné trendy ukazujú, že dopyt po 
surovinách zintenzívňuje pokračujúci 
dopyt z rozvinutých hospodárstiev, vývoj 
nových hospodárstiev a rýchle rozširovanie 
kľúčových technológií. Európa musí 
zabezpečiť udržateľné riadenie a 
udržateľné dodávky surovín zo svojho 
územia aj mimo neho pre všetky sektory, 
ktoré závisia od surovín. Politické ciele pre 
najdôležitejšie suroviny sa stanovujú v 
iniciatíve Komisie v oblasti surovín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 868
Amalia Sartori

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.3 – podbod 5.3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zlepší sa posudzovanie dlhodobej 
dostupnosti zdrojov na globálnej úrovni aj 
na úrovni Únie vrátane prístupu k 
mestským baniam (skládky a banský 
odpad), zdrojov v hlbokom mori (napr. 
ťažba vzácnych zemín z morského dna) a s 
tým súvisiacich neistôt. Tieto poznatky 
pomôžu spoločnosti dosiahnuť 
efektívnejšie využívanie, recykláciu a 
opätovné využívanie zriedkavých alebo 
environmentálne škodlivých surovín. 
Pomôžu aj pri vypracovaní globálnych 
pravidiel, postupov a noriem týkajúcich sa 

Zlepší sa posudzovanie dlhodobej 
dostupnosti zdrojov na globálnej úrovni aj 
na úrovni Únie vrátane prístupu k 
mestským baniam (skládky a banský 
odpad), zdrojov v hlbokom mori (napr. 
ťažba vzácnych zemín z morského dna), 
spracovania nerastov a ich vedľajších 
produktov a s tým súvisiacich neistôt. 
Tieto poznatky pomôžu spoločnosti 
dosiahnuť efektívnejšie využívanie, 
recykláciu a opätovné využívanie 
zriedkavých alebo environmentálne 
škodlivých surovín. Pomôžu aj pri 
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hospodársky životaschopného, 
environmentálne šetrného a spoločensky 
prijateľného využívania, ťažby a 
spracovania zdrojov, ako aj postupov pri 
využívaní pôdy a námornom priestorovom 
plánovaní.

vypracovaní globálnych pravidiel, 
postupov a noriem týkajúcich sa 
hospodársky životaschopného, 
environmentálne šetrného a spoločensky 
prijateľného využívania, ťažby a
spracovania zdrojov, ako aj postupov pri 
využívaní pôdy a námornom priestorovom 
plánovaní. V tejto súvislosti bude dôležitá 
realizácia medzinárodnej spolupráce 
vrátane spolupráce pri vypracúvaní lepšej 
medzinárodnej správy zdrojov 
a spolupráce medzi národnými 
geologickými prieskumami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.3 – podbod 5.3.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.3.2. Podpora udržateľných dodávok a 
využívania surovín týkajúca sa využívania, 
ťažby, spracovania, recyklácie a obnovy

5.3.2. Podpora udržateľných a efektívnych 
dodávok, využívania a opätovného 
využívania surovín týkajúca sa využívania, 
ťažby, spracovania, účinnosti zdrojov, 
opätovného využívania, recyklácie a 
obnovy

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.3 – podbod 5.3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 872
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.3 – podbod 5.3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum a inovácie sú potrebné počas 
celého životného cyklu materiálov, aby sa 
zabezpečili cenovo dostupné, spoľahlivé a 
udržateľné dodávky a riadenie surovín 
nevyhnutne potrebných pre európske 
priemyselné odvetvia. Prípravou a 
zavedením hospodársky životaschopných, 
spoločensky prijateľných a 
environmentálne šetrných technológií 
využívania, ťažby a spracovania sa 
zefektívni využívanie zdrojov. Využije sa 

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

aj potenciál mestských baní. K zníženiu 
závislosti Únie od dodávok primárnych 
surovín prispejú aj nové a hospodársky 
životaschopné technológie recyklácie a 
obnovy materiálov, ako aj obchodné 
modely a procesy. Týka sa to aj 
nevyhnutnosti dlhšieho používania, 
vysokokvalitnej recyklácie a obnovy a 
drastického zníženia bežnej spotreby aj
plytvania týmito zdrojmi. Prijme sa prístup 
úplného životného cyklu, čiže od dodania 
dostupných surovín až do konca ich 
životnosti, s minimálnymi požiadavkami 
na energie a zdroje.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom aplikovania inovácii do celého hodnotového reťazca surovín nie je drasticky znížiť 
využívanie/spotrebu surovín, ale, naopak, zabezpečiť, aby zostali v hospodárstve, recyklovali 
sa a opätovne sa využívali v ich pôvodnej funkcii (t. j. „cyklické hospodárstvo“). 
V nasledujúcich 10 rokoch bude zrejme ťažké „drasticky znížiť normálnu spotrebu“ surovín. 
Mal by sa zohľadniť aj svetová konkurencieschopnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 873
Konrad Szymański

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.3 – podbod 5.3.3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tejto súvislosti treba brať do úvahy 
rastúcu závislosť európskeho chemického 
priemyslu od externých zdrojov ropy 
a zemného plynu ako chemických
surovín. Európsky chemický priemysel sa 
v posledných rokoch čoraz viac zaujíma 
o využívanie domáceho uhlia ako 
alternatívnej chemickej východiskovej 
suroviny. Neenergetické využívanie 
domáceho uhlia môže poskytnúť 
vyhliadky dlhodobého rozvoja mnohým 
európskym chemickým prevádzkam so 
zreteľom na vyťaženosť svetových zásob 
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ropy a politickú nestabilitu v 
produkujúcich krajinách. V budúcnosti by 
sa mali vyvinúť spracovateľské 
technológie a závody, ktoré budú využívať 
alternatívne uhľovodíkové zdroje, ako sú 
domáce zdroje uhlia, pre európsky 
chemický priemysel

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.3 – podbod 5.3.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nevyhnutný posun smerom k 
sebestačnému a zdrojovo efektívnemu 
hospodárstvu bude vyžadovať zmeny na 
kultúrnej, behaviorálnej, sociálno-
hospodárskej a inštitucionálnej úrovni. S 
cieľom riešiť rastúci problém 
nedostatočných zručností v sektore surovín 
Únie (ale aj európskeho banského 
priemyslu) sa budú stimulovať 
efektívnejšie partnerstvá medzi 
univerzitami, oblasťou geologického 
prieskumu a priemyslu. Dôležité takisto 
bude podporiť vývoj inovačných 
ekologických zručností. Okrem toho 
verejnosť stále nie je dostatočne 
informovaná o dôležitosti domácich
surovín pre európske hospodárstvo. S 
cieľom uľahčiť potrebné štrukturálne 
zmeny sa výskum a inovácie zamerajú na 
vzdelávanie občanov, tvorcov politík, 
odborníkov a inštitúcií.

Nevyhnutný posun smerom k 
sebestačnému a zdrojovo efektívnemu 
hospodárstvu bude vyžadovať zmeny na 
kultúrnej, behaviorálnej, sociálno-
ekonomickej a inštitucionálnej úrovni. S 
cieľom riešiť rastúci problém 
nedostatočných zručností v sektore surovín 
Únie (ale aj európskeho banského 
priemyslu) sa budú stimulovať 
efektívnejšie partnerstvá medzi 
univerzitami, oblasťou geologického 
prieskumu a priemyslu. Dôležité takisto 
bude podporiť vývoj inovačných 
ekologických zručností. Okrem toho 
verejnosť stále nie je dostatočne 
informovaná o dôležitosti surovín pre 
európske hospodárstvo. S cieľom uľahčiť 
potrebné štrukturálne zmeny sa výskum a 
inovácie zamerajú na vzdelávanie občanov, 
tvorcov politík, odborníkov a inštitúcií.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 875
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – bod 5.4 – podbod 5.4.1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – podbod 5.5 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 877
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 5 – podbod 5.5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.5.a. Rozvoj inovácie v oblasti účinnosti 
a recyklácie zdrojov
Cieľom je podporovať výskum a inovácie 
v oblasti účinnosti zdrojov s osobitným 
dôrazom na recykláciu a opätovné 
využívanie odpadových produktov 
a materiálov. Toto možno zabezpečiť 
vytvorením stredísk pre inovačné 
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technológie na podporu ťažby, recyklácie 
a opätovného využívania materiálov 
a užšou regionálnou spoluprácou v otázke 
metodiky a procesov odpadového 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Inkluzívne, inovačné a bezpečné 
spoločnosti

6. Chápanie európskym spoločnostiam a 
spoločenské zmeny

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 879
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Inkluzívne, inovačné a bezpečné
spoločnosti

6. Inkluzívne, inovačné a reflexívne
spoločnosti

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 880
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.1 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie, 
bojovať proti chudobe, zlepšiť 
dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu a 
dynamiku medzi kultúrami, a to podporou 
medziodborového výskumu, ukazovateľov, 
technologického pokroku, organizačných 
riešení a nových foriem spolupráce a 
spolutvorby. Výskum a ďalšie činnosti 
podporia vykonávanie stratégie Európa 
2020, ako aj ďalšie príslušné zahraničné 
politiky Únie. Výskum v oblasti 
humanitných vied môže v tejto súvislosti 
zohrávať dôležitú úlohu. Určenie, 
monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
informačných systémov a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť vplyv a 
efektívnosť predpokladaných opatrení, 
najmä v prospech sociálneho začlenenia.

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie, 
bojovať proti chudobe, zlepšiť 
dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu a 
dynamiku medzi kultúrami, a to podporou 
medziodborového výskumu, ukazovateľov, 
technologického pokroku, organizačných 
riešení a nových foriem spolupráce a 
spolutvorby. Výskum a ďalšie činnosti 
podporia vykonávanie stratégie Európa 
2020, ako aj ďalšie príslušné zahraničné 
politiky Únie. Výskum v oblasti 
humanitných vied, ako sú politické 
a spoločenské vedy, musí v tejto súvislosti 
zohrávať dôležitú úlohu. Určenie, 
monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
informačných systémov, kvalitatívnych 
metód a koncepcií a vývoj prispôsobených 
nástrojov, ktoré umožňujú tvorcom politík 
posúdiť vplyv a efektívnosť 
predpokladaných opatrení, najmä v 
prospech sociálneho začlenenia, ale aj 
ľudských práv, medzinárodného mieru a 
stability..

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 881
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie, 
bojovať proti chudobe, zlepšiť 

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie, 
bojovať proti chudobe, zlepšiť 
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dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu a 
dynamiku medzi kultúrami, a to podporou 
medziodborového výskumu, ukazovateľov, 
technologického pokroku, organizačných 
riešení a nových foriem spolupráce a 
spolutvorby. Výskum a ďalšie činnosti 
podporia vykonávanie stratégie Európa 
2020, ako aj ďalšie príslušné zahraničné 
politiky Únie. Výskum v oblasti 
humanitných vied môže v tejto súvislosti 
zohrávať dôležitú úlohu. Určenie, 
monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
informačných systémov a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť vplyv a 
efektívnosť predpokladaných opatrení, 
najmä v prospech sociálneho začlenenia.

dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu a 
dynamiku medzi kultúrami, a to podporou 
medziodborového výskumu, ukazovateľov, 
technologického pokroku, organizačných 
riešení a nových foriem spolupráce a 
spolutvorby. Výskum a ďalšie činnosti 
podporia vykonávanie stratégie Európa 
2020, ako aj ďalšie príslušné zahraničné 
politiky Únie. Výskum v oblasti 
spoločenských a humanitných vied bude v 
tejto súvislosti zohrávať dôležitú úlohu. 
Určenie, monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
informačných systémov a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť vplyv a 
efektívnosť predpokladaných opatrení, 
najmä v prospech sociálneho začlenenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 882
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie, 
bojovať proti chudobe, zlepšiť 
dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu a 
dynamiku medzi kultúrami, a to podporou 
medziodborového výskumu, ukazovateľov, 
technologického pokroku, organizačných
riešení a nových foriem spolupráce a 
spolutvorby. Výskum a ďalšie činnosti 
podporia vykonávanie stratégie Európa 
2020, ako aj ďalšie príslušné zahraničné 
politiky Únie. Výskum v oblasti 

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie, 
bojovať proti chudobe, zlepšiť 
dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu a 
dynamiku medzi kultúrami, a to podporou 
medziodborového výskumu, ukazovateľov, 
technologického pokroku, organizačných 
riešení a nových foriem spolupráce a 
spolutvorby. Výskum metód otvoreného 
výskumu by mal navyše slúžiť na 
zdôraznenie pridanej hodnoty z hľadiska 
účinnosti inovácií a invencie, ako aj 
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humanitných vied môže v tejto súvislosti 
zohrávať dôležitú úlohu. Určenie, 
monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
informačných systémov a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť vplyv a 
efektívnosť predpokladaných opatrení, 
najmä v prospech sociálneho začlenenia.

z hľadiska maximalizácie účasti širokého 
spektra subjektov v úsilí o inovácie. 
Výskum a ďalšie činnosti podporia 
vykonávanie stratégie Európa 2020, ako aj 
ďalšie príslušné zahraničné politiky Únie. 
Výskum v oblasti humanitných vied môže 
v tejto súvislosti zohrávať dôležitú úlohu. 
Určenie, monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
informačných systémov a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť vplyv a 
efektívnosť predpokladaných opatrení, 
najmä v prospech sociálneho začlenenia.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie, 
bojovať proti chudobe, zlepšiť 
dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu a 
dynamiku medzi kultúrami, a to podporou 
medziodborového výskumu, ukazovateľov, 
technologického pokroku, organizačných 
riešení a nových foriem spolupráce a 
spolutvorby. Výskum a ďalšie činnosti 
podporia vykonávanie stratégie Európa 
2020, ako aj ďalšie príslušné zahraničné 
politiky Únie. Výskum v oblasti 
humanitných vied môže v tejto súvislosti 
zohrávať dôležitú úlohu. Určenie, 
monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie, 
bojovať proti chudobe, zlepšiť 
dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu a 
dynamiku medzi kultúrami, a to podporou 
medziodborového výskumu, ukazovateľov, 
technologického pokroku, organizačných 
riešení a nových foriem spolupráce a 
spolutvorby. Výskum a ďalšie činnosti 
podporia vykonávanie stratégie Európa 
2020, ako aj ďalšie príslušné zahraničné 
politiky Únie. Výskum v oblasti 
spoločenských a humanitných vied môže v 
tejto súvislosti zohrávať dôležitú úlohu. 
Určenie, monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
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informačných systémov a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť vplyv a 
efektívnosť predpokladaných opatrení, 
najmä v prospech sociálneho začlenenia.

informačných systémov a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť vplyv a 
efektívnosť predpokladaných opatrení, 
najmä v prospech sociálneho začlenenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie, 
bojovať proti chudobe, zlepšiť 
dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu a 
dynamiku medzi kultúrami, a to podporou 
medziodborového výskumu, ukazovateľov, 
technologického pokroku, organizačných 
riešení a nových foriem spolupráce a 
spolutvorby. Výskum a ďalšie činnosti 
podporia vykonávanie stratégie Európa 
2020, ako aj ďalšie príslušné zahraničné 
politiky Únie. Výskum v oblasti 
humanitných vied môže v tejto súvislosti 
zohrávať dôležitú úlohu. Určenie, 
monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
informačných systémov a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť vplyv a 
efektívnosť predpokladaných opatrení, 
najmä v prospech sociálneho začlenenia.

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie, 
bojovať proti chudobe, zlepšiť 
dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu a 
dynamiku medzi kultúrami, a to podporou 
medziodborového výskumu, ukazovateľov, 
technologického pokroku, organizačných 
riešení a nových foriem spolupráce a 
spolutvorby. Výskum a ďalšie činnosti 
podporia vykonávanie stratégie Európa 
2020, ako aj ďalšie príslušné zahraničné 
politiky Únie. Výskum v oblasti 
spoločenských a humanitných vied musí v 
tejto súvislosti zohrávať dôležitú úlohu. 
Určenie, monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
informačných systémov a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť vplyv a 
efektívnosť predpokladaných opatrení, 
najmä v prospech sociálneho začlenenia.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 885
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie,
bojovať proti chudobe, zlepšiť 
dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu a 
dynamiku medzi kultúrami, a to podporou 
medziodborového výskumu, ukazovateľov, 
technologického pokroku, organizačných 
riešení a nových foriem spolupráce a 
spolutvorby. Výskum a ďalšie činnosti 
podporia vykonávanie stratégie Európa 
2020, ako aj ďalšie príslušné zahraničné 
politiky Únie. Výskum v oblasti 
humanitných vied môže v tejto súvislosti 
zohrávať dôležitú úlohu. Určenie, 
monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
informačných systémov a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť vplyv a 
efektívnosť predpokladaných opatrení, 
najmä v prospech sociálneho začlenenia.

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie, 
bojovať proti chudobe, zlepšiť 
dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu a 
dynamiku medzi kultúrami, a to podporou 
medziodborového výskumu, ukazovateľov,
vývoja, technologického pokroku, 
organizačných riešení a nových foriem 
spolupráce a spolutvorby. Výskum a ďalšie 
činnosti podporia vykonávanie stratégie 
Európa 2020, ako aj ďalšie príslušné 
zahraničné politiky Únie. Výskum v oblasti 
humanitných vied môže v tejto súvislosti 
zohrávať dôležitú úlohu. Určenie, 
monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
informačných systémov a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť vplyv a 
efektívnosť predpokladaných opatrení, 
najmä v prospech sociálneho začlenenia.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 886
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.1 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske a politické začlenenie, 
bojovať proti chudobe, zlepšiť 
dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej inklúzie, rovnosť, solidaritu a 
dynamiku medzi kultúrami, a to podporou 
medziodborového výskumu, ukazovateľov, 
technologického pokroku, organizačných 
riešení a nových foriem spolupráce a 
spolutvorby. Výskum a ďalšie činnosti 
podporia vykonávanie stratégie Európa 
2020, ako aj ďalšie príslušné zahraničné 
politiky Únie. Výskum v oblasti 
humanitných vied môže v tejto súvislosti 
zohrávať dôležitú úlohu. Určenie, 
monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
informačných systémov a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť vplyv a 
efektívnosť predpokladaných opatrení, 
najmä v prospech sociálneho začlenenia.

V tejto súvislosti je cieľom zvýšiť sociálne, 
hospodárske, občianske  a politické 
začlenenie, bojovať proti chudobe, zlepšiť 
dodržiavanie ľudských práv, schopnosť 
digitálnej a vzdelávacej inklúzie, rovnosť, 
solidaritu a dynamiku medzi kultúrami, a 
to podporou medziodborového výskumu, 
ukazovateľov, technologického pokroku, 
organizačných riešení a nových foriem 
spolupráce a spolutvorby. Výskum a ďalšie 
činnosti podporia vykonávanie stratégie 
Európa 2020, ako aj ďalšie príslušné 
zahraničné politiky Únie. Výskum v oblasti 
humanitných vied v tejto súvislosti 
zohráva dôležitú úlohu. Určenie, 
monitorovanie a posúdenie cieľov 
európskych stratégií a politík bude 
vyžadovať zacielený výskum pomocou 
vysokokvalitných štatistických 
informačných systémov a metód 
kvalitatívnej analýzy a vývoj 
prispôsobených nástrojov, ktoré umožňujú 
tvorcom politík posúdiť vplyv 
a efektívnosť predpokladaných opatrení, 
najmä v prospech sociálneho začlenenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je dôležité, aby sa zahrnuli spoločenské 
a humanitné vedy ako nezávislá úloha 
aspoň so zmysluplným rozpočtom, ako to 
bolo v predchádzajúcom rámcovom 
programe. Európska únia prechádza 
dôležitým politickým, hospodárskym 
a spoločenským problémom, ktorý treba 
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riešiť čo najzodpovednejšie 
a najdôkladnejšie. Ak je pre Európu 
kľúčovou úlohou „stabilizácia 
finančného a hospodárskeho systému v 
krátkodobom horizonte a zároveň 
prijímanie opatrení na hospodárske 
príležitosti zajtrajška“, potom by sa mala 
riešiť ako úloha týkajúca dôležitých 
otázok, ako je vzdelávanie, zamestnanosť, 
mládež a tak ďalej, čo na európske úrovni 
vyžaduje špecializované poznatky 
spoločenských a humanitných vied. 
Zároveň by to malo podporovať tvorivé 
spoločenstvá, aby propagovali výskum 
a inovácie rozličných odvetví a zvyšovali 
hodnotu historického a kultúrneho 
dedičstva, pretože odborná príprava 
a výskum v disciplínach súvisiacich 
s kultúrou a tvorivosťou poskytnú 
schopnosti, ktoré podporujú znalostné 
hospodárstvo, pričom rastie hodnota.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.1.1. Podpora inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu

6.1.1. Podpora inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu berúc 
do úvahy hospodársku a spoločenskú 
rôznorodosť v Európe a jej dynamiku 
zmien

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.1.2. Budovanie odolných a inkluzívnych 
spoločností v Európe

6.1.2. Budovanie odolných a inkluzívnych 
spoločností v Európe posilnením 
vedomostnej základne v oblastiach, ako sú 
rozdiely, demografické a rodinné zmeny, 
mobilita, vzdelávanie a sociálne politiky, 
ako aj občianstvo

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 891
Henri Weber

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pochopenie spoločenskej transformácie v 
Európe vyžaduje analýzu meniacich sa 
demokratických postupov a očakávaní, ako 
aj historického vývoja identít, diverzity, 

Pochopenie spoločenskej, politickej a 
kultúrnej transformácie v Európe vyžaduje 
analýzu meniacich sa demokratických 
postupov a očakávaní, ako aj historického 
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území, náboženstiev, kultúr a hodnôt. K 
tomu patrí aj dobré pochopenie histórie 
európskej integrácie. Pochopenie úsilia a 
príležitostí vyplývajúcich z realizácie IKT 
na individuálnej aj kolektívnej úrovni je 
dôležité aj pri nachádzaní nových ciest k 
inkluzívnym inováciám. Dôležité je určiť 
možnosti na prispôsobenie a zlepšenie 
európskych systémov sociálneho 
zabezpečenia, verejných služieb a rozmeru 
širšieho sociálneho zabezpečenia politík s 
cieľom dosiahnuť súdržnosť a podporiť 
sociálnejšiu a hospodársku rovnosť a 
medzigeneračnú solidaritu. Vo výskume sa 
bude analyzovať, ako sa spoločnosti a 
politiky môžu stať európskejšími v širšom 
zmysle prostredníctvom vývoja identít, 
kultúr a hodnôt, šírenia nápadov a 
presvedčení a kombinovaním zásad a 
postupov reciprocity, spoločných znakov a 
rovnosti. Bude sa analyzovať, ako sa môžu 
zraniteľné skupiny obyvateľstva plne 
podieľať na spoločnosti a demokracii, a to 
najmä prostredníctvom získavania rôznych 
zručností a ochrany ľudských práv. 
Ústrednou preto bude analýza reakcie 
politických systémov na tento spoločenský 
vývoj a analýza vývoja samotných 
politických systémov. Vo výskume sa 
takisto bude riešiť vývoj kľúčových 
systémov poskytujúcich dôležité formy 
sociálnych väzieb, ako napríklad rodiny, 
pracovného prostredia, školy a 
zamestnania, a bojujúcich proti chudobe. 
Zohľadní sa aj dôležitosť migrácie a 
demografie pri budúcom vývoji 
európskych politík.

vývoja identít, diverzity, území, 
náboženstiev, kultúr a hodnôt. K tomu patrí 
aj dobré pochopenie histórie európskej 
integrácie. Pochopenie úsilia a príležitostí 
vyplývajúcich z realizácie IKT na 
individuálnej aj kolektívnej úrovni je 
dôležité aj pri nachádzaní nových ciest k 
inkluzívnym inováciám. Dôležité je určiť 
možnosti na prispôsobenie a zlepšenie 
európskych systémov sociálneho 
zabezpečenia, verejných služieb a rozmeru 
širšieho sociálneho zabezpečenia politík s 
cieľom dosiahnuť súdržnosť a podporiť 
sociálnejšiu a hospodársku rovnosť a 
medzigeneračnú solidaritu. Vo výskume sa 
bude analyzovať, ako sa spoločnosti a 
politiky môžu stať európskejšími v širšom 
zmysle prostredníctvom vývoja identít, 
kultúr a hodnôt, šírenia nápadov a 
presvedčení a kombinovaním zásad a 
postupov reciprocity, spoločných znakov a 
rovnosti. Bude sa analyzovať, ako sa môžu 
zraniteľné skupiny obyvateľstva plne 
podieľať na spoločnosti a demokracii, a to 
najmä prostredníctvom získavania rôznych 
zručností a ochrany ľudských práv. 
Ústrednou preto bude analýza reakcie 
politických systémov na tento spoločenský 
vývoj a analýza vývoja samotných 
politických systémov. Vo výskume sa 
takisto bude riešiť vývoj kľúčových 
systémov poskytujúcich dôležité formy 
sociálnych väzieb, ako napríklad rodiny, 
pracovného prostredia, školy a 
zamestnania, a bojujúcich proti chudobe. 
Zohľadní sa aj dôležitosť migrácie a 
demografie pri budúcom vývoji 
európskych politík.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 892
Henri Weber

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.2 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pochopenie spoločenskej transformácie v 
Európe vyžaduje analýzu meniacich sa 
demokratických postupov a očakávaní, ako 
aj historického vývoja identít, diverzity, 
území, náboženstiev, kultúr a hodnôt. K 
tomu patrí aj dobré pochopenie histórie 
európskej integrácie. Pochopenie úsilia a 
príležitostí vyplývajúcich z realizácie IKT 
na individuálnej aj kolektívnej úrovni je 
dôležité aj pri nachádzaní nových ciest k 
inkluzívnym inováciám. Dôležité je určiť 
možnosti na prispôsobenie a zlepšenie 
európskych systémov sociálneho 
zabezpečenia, verejných služieb a rozmeru 
širšieho sociálneho zabezpečenia politík s 
cieľom dosiahnuť súdržnosť a podporiť 
sociálnejšiu a hospodársku rovnosť a 
medzigeneračnú solidaritu. Vo výskume sa 
bude analyzovať, ako sa spoločnosti a 
politiky môžu stať európskejšími v širšom 
zmysle prostredníctvom vývoja identít, 
kultúr a hodnôt, šírenia nápadov a 
presvedčení a kombinovaním zásad a 
postupov reciprocity, spoločných znakov a 
rovnosti. Bude sa analyzovať, ako sa môžu 
zraniteľné skupiny obyvateľstva plne 
podieľať na spoločnosti a demokracii, a to 
najmä prostredníctvom získavania rôznych 
zručností a ochrany ľudských práv. 
Ústrednou preto bude analýza reakcie 
politických systémov na tento spoločenský 
vývoj a analýza vývoja samotných 
politických systémov. Vo výskume sa 
takisto bude riešiť vývoj kľúčových 
systémov poskytujúcich dôležité formy 
sociálnych väzieb, ako napríklad rodiny, 
pracovného prostredia, školy a 
zamestnania, a bojujúcich proti chudobe. 
Zohľadní sa aj dôležitosť migrácie a 
demografie pri budúcom vývoji 
európskych politík.

Pochopenie spoločenskej transformácie v 
Európe vyžaduje analýzu meniacich sa 
demokratických postupov a očakávaní, ako 
aj historického vývoja identít, diverzity, 
území, jazykov, náboženstiev, kultúr a 
hodnôt. K tomu patrí aj dobré pochopenie 
histórie európskej integrácie. Pochopenie 
úsilia a príležitostí vyplývajúcich z 
realizácie IKT na individuálnej aj 
kolektívnej úrovni je dôležité aj pri 
nachádzaní nových ciest k inkluzívnym 
inováciám. Dôležité je určiť možnosti na 
prispôsobenie a zlepšenie európskych 
systémov sociálneho zabezpečenia, 
verejných služieb a rozmeru širšieho 
sociálneho zabezpečenia politík s cieľom 
dosiahnuť súdržnosť a podporiť 
sociálnejšiu a hospodársku rovnosť a 
medzigeneračnú solidaritu. Vo výskume sa 
bude analyzovať, ako sa spoločnosti a 
politiky môžu stať európskejšími v širšom 
zmysle prostredníctvom vývoja identít, 
kultúr a hodnôt, jazykovej rôznorodosti, 
rozvoja mnohojazyčnosti, šírenia nápadov 
a presvedčení a kombinovaním zásad a 
postupov reciprocity, spoločných znakov a 
rovnosti. Bude sa analyzovať, ako sa môžu 
zraniteľné skupiny obyvateľstva plne 
podieľať na spoločnosti a demokracii, a to 
najmä prostredníctvom získavania rôznych 
zručností – predovšetkým jazykových 
znalostí – a ochrany ľudských práv. 
Ústrednou preto bude analýza reakcie 
politických systémov na tento spoločenský 
vývoj a analýza vývoja samotných 
politických systémov. Vo výskume sa 
takisto bude riešiť vývoj kľúčových 
systémov poskytujúcich dôležité formy 
sociálnych väzieb, ako napríklad rodiny, 
pracovného prostredia, školy a 
zamestnania, a bojujúcich proti chudobe. 
Zohľadní sa aj dôležitosť migrácie a 
demografie pri budúcom vývoji 
európskych politík.
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 893
Marisa Matias

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pochopenie spoločenskej transformácie v 
Európe vyžaduje analýzu meniacich sa 
demokratických postupov a očakávaní, ako 
aj historického vývoja identít, diverzity, 
území, náboženstiev, kultúr a hodnôt. K 
tomu patrí aj dobré pochopenie histórie 
európskej integrácie. Pochopenie úsilia a 
príležitostí vyplývajúcich z realizácie IKT 
na individuálnej aj kolektívnej úrovni je 
dôležité aj pri nachádzaní nových ciest k 
inkluzívnym inováciám. Dôležité je určiť 
možnosti na prispôsobenie a zlepšenie 
európskych systémov sociálneho 
zabezpečenia, verejných služieb a rozmeru 
širšieho sociálneho zabezpečenia politík s 
cieľom dosiahnuť súdržnosť a podporiť 
sociálnejšiu a hospodársku rovnosť a 
medzigeneračnú solidaritu. Vo výskume sa 
bude analyzovať, ako sa spoločnosti a 
politiky môžu stať európskejšími v širšom 
zmysle prostredníctvom vývoja identít, 
kultúr a hodnôt, šírenia nápadov a 
presvedčení a kombinovaním zásad a 
postupov reciprocity, spoločných znakov a 
rovnosti. Bude sa analyzovať, ako sa môžu 
zraniteľné skupiny obyvateľstva plne 
podieľať na spoločnosti a demokracii, a to 
najmä prostredníctvom získavania rôznych 
zručností a ochrany ľudských práv. 
Ústrednou preto bude analýza reakcie 
politických systémov na tento spoločenský 
vývoj a analýza vývoja samotných 
politických systémov. Vo výskume sa 
takisto bude riešiť vývoj kľúčových 
systémov poskytujúcich dôležité formy 
sociálnych väzieb, ako napríklad rodiny, 

Pochopenie spoločenskej transformácie v 
Európe vyžaduje analýzu meniacich sa 
demokratických postupov a očakávaní, ako 
aj historického vývoja identít, diverzity, 
území, náboženstiev, kultúr a hodnôt. K 
tomu patrí aj dobré pochopenie histórie 
európskej integrácie. Pochopenie úsilia a 
príležitostí vyplývajúcich z realizácie IKT 
na individuálnej aj kolektívnej úrovni je 
dôležité aj pri nachádzaní nových ciest k 
inkluzívnym inováciám. Dôležité je určiť 
možnosti na prispôsobenie a zlepšenie 
európskych systémov sociálneho 
zabezpečenia, verejných služieb a rozmeru 
širšieho sociálneho zabezpečenia politík 
s cieľom dosiahnuť súdržnosť a podporiť 
sociálnejšiu a hospodársku rovnosť 
a vnútrogeneračnú a medzigeneračnú 
solidaritu. Vo výskume sa bude 
analyzovať, ako sa spoločnosti a politiky 
môžu stať európskejšími v širšom zmysle 
prostredníctvom vývoja identít, kultúr a 
hodnôt, šírenia nápadov a presvedčení a 
kombinovaním zásad a postupov 
reciprocity, spoločných znakov a rovnosti. 
Bude sa analyzovať, ako sa môžu 
zraniteľné skupiny obyvateľstva plne 
podieľať na spoločnosti a demokracii, a to 
najmä prostredníctvom získavania rôznych 
zručností a ochrany ľudských práv. 
Ústrednou preto bude analýza reakcie 
politických systémov na tento spoločenský 
vývoj a analýza vývoja samotných 
politických systémov. Vo výskume sa 
takisto bude riešiť vývoj kľúčových 
systémov poskytujúcich dôležité formy 
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pracovného prostredia, školy a 
zamestnania, a bojujúcich proti chudobe. 
Zohľadní sa aj dôležitosť migrácie a 
demografie pri budúcom vývoji 
európskych politík.

sociálnych väzieb, ako napríklad rodiny, 
pracovného prostredia, školy a 
zamestnania, a bojujúcich proti chudobe. 
Zohľadní sa aj dôležitosť migrácie a 
demografie pri budúcom vývoji 
európskych politík.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 894
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pochopenie spoločenskej transformácie v 
Európe vyžaduje analýzu meniacich sa 
demokratických postupov a očakávaní, ako 
aj historického vývoja identít, diverzity, 
území, náboženstiev, kultúr a hodnôt. K 
tomu patrí aj dobré pochopenie histórie 
európskej integrácie. Pochopenie úsilia a 
príležitostí vyplývajúcich z realizácie IKT 
na individuálnej aj kolektívnej úrovni je 
dôležité aj pri nachádzaní nových ciest k 
inkluzívnym inováciám. Dôležité je určiť 
možnosti na prispôsobenie a zlepšenie 
európskych systémov sociálneho 
zabezpečenia, verejných služieb a rozmeru 
širšieho sociálneho zabezpečenia politík s 
cieľom dosiahnuť súdržnosť a podporiť 
sociálnejšiu a hospodársku rovnosť a 
medzigeneračnú solidaritu. Vo výskume sa 
bude analyzovať, ako sa spoločnosti a 
politiky môžu stať európskejšími v širšom 
zmysle prostredníctvom vývoja identít, 
kultúr a hodnôt, šírenia nápadov a 
presvedčení a kombinovaním zásad a 
postupov reciprocity, spoločných znakov a 
rovnosti. Bude sa analyzovať, ako sa môžu 
zraniteľné skupiny obyvateľstva plne 
podieľať na spoločnosti a demokracii, a to 
najmä prostredníctvom získavania rôznych 
zručností a ochrany ľudských práv. 

Pochopenie spoločenskej transformácie v 
Európe vyžaduje analýzu meniacich sa 
demokratických a občianskych postupov a 
očakávaní, ako aj historického vývoja 
identít, diverzity, území, náboženstiev, 
jazykov, kultúr a hodnôt. K tomu patrí aj 
dobré pochopenie histórie Európy a 
európskej integrácie. Pochopenie úsilia a 
príležitostí vyplývajúcich z realizácie IKT 
na individuálnej aj kolektívnej úrovni je 
dôležité aj pri nachádzaní nových ciest k 
inkluzívnym inováciám. Dôležité je určiť 
možnosti na prispôsobenie a zlepšenie 
európskych systémov sociálneho 
zabezpečenia, pochopenie európskej 
verejnej sféry, verejných služieb a rozmeru 
širšieho sociálneho zabezpečenia politík 
s cieľom dosiahnuť súdržnosť a podporiť 
sociálnejšiu a hospodársku rovnosť 
a medzigeneračnú solidaritu. Vo výskume 
sa bude analyzovať, ako sa spoločnosti a 
politiky môžu stať európskejšími v širšom 
zmysle prostredníctvom vývoja identít, 
kultúr a hodnôt, šírenia nápadov a 
presvedčení a kombinovaním zásad a 
postupov reciprocity, spoločných znakov a 
rovnosti. Bude sa analyzovať, ako sa môžu 
zraniteľné skupiny obyvateľstva plne 
podieľať na spoločnosti a demokracii, a to 
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Ústrednou preto bude analýza reakcie 
politických systémov na tento spoločenský 
vývoj a analýza vývoja samotných 
politických systémov. Vo výskume sa 
takisto bude riešiť vývoj kľúčových 
systémov poskytujúcich dôležité formy 
sociálnych väzieb, ako napríklad rodiny, 
pracovného prostredia, školy a 
zamestnania, a bojujúcich proti chudobe. 
Zohľadní sa aj dôležitosť migrácie a
demografie pri budúcom vývoji 
európskych politík.

najmä prostredníctvom získavania rôznych 
zručností a ochrany ľudských práv. 
Ústrednou preto bude analýza reakcie 
politických systémov na tento spoločenský 
vývoj a analýza vývoja samotných 
politických systémov. Vo výskume sa 
takisto bude riešiť vývoj kľúčových 
systémov poskytujúcich dôležité formy 
sociálnych väzieb, ako napríklad rodiny, 
pracovného prostredia, školy a 
zamestnania, a bojujúcich proti chudobe. 
Zohľadní sa aj dôležitosť migrácie a 
demografie pri budúcom vývoji 
európskych politík.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pochopenie spoločenskej transformácie v 
Európe vyžaduje analýzu meniacich sa 
demokratických postupov a očakávaní, ako 
aj historického vývoja identít, diverzity, 
území, náboženstiev, kultúr a hodnôt. K 
tomu patrí aj dobré pochopenie histórie 
európskej integrácie. Pochopenie úsilia a 
príležitostí vyplývajúcich z realizácie IKT 
na individuálnej aj kolektívnej úrovni je 
dôležité aj pri nachádzaní nových ciest k 
inkluzívnym inováciám. Dôležité je určiť 
možnosti na prispôsobenie a zlepšenie 
európskych systémov sociálneho 
zabezpečenia, verejných služieb a rozmeru 
širšieho sociálneho zabezpečenia politík s 
cieľom dosiahnuť súdržnosť a podporiť 
sociálnejšiu a hospodársku rovnosť a 
medzigeneračnú solidaritu. Vo výskume sa 
bude analyzovať, ako sa spoločnosti a 
politiky môžu stať európskejšími v širšom 
zmysle prostredníctvom vývoja identít, 

Pochopenie spoločenskej transformácie v 
Európe vyžaduje analýzu meniacich sa 
demokratických postupov a očakávaní, ako 
aj historického vývoja identít, diverzity, 
území, náboženstiev, kultúr a hodnôt. K 
tomu patrí aj dobré pochopenie histórie 
európskej integrácie. Pochopenie úsilia a 
príležitostí vyplývajúcich z realizácie IKT 
na individuálnej aj kolektívnej úrovni je 
dôležité aj pri nachádzaní nových ciest k 
inkluzívnym inováciám. Dôležité je určiť 
možnosti na prispôsobenie a zlepšenie 
európskych systémov sociálneho 
zabezpečenia, verejných služieb a rozmeru 
širšieho sociálneho zabezpečenia politík s 
cieľom dosiahnuť súdržnosť a podporiť 
sociálnejšiu a hospodársku rovnosť a 
medzigeneračnú solidaritu. Vo výskume sa 
bude analyzovať, ako sa spoločnosti a 
politiky môžu stať európskejšími v širšom 
zmysle prostredníctvom vývoja identít, 



AM\909647SK.doc 101/169 PE492.826v02-00

SK

kultúr a hodnôt, šírenia nápadov a 
presvedčení a kombinovaním zásad a 
postupov reciprocity, spoločných znakov a 
rovnosti. Bude sa analyzovať, ako sa môžu 
zraniteľné skupiny obyvateľstva plne 
podieľať na spoločnosti a demokracii, a to 
najmä prostredníctvom získavania rôznych 
zručností a ochrany ľudských práv. 
Ústrednou preto bude analýza reakcie 
politických systémov na tento spoločenský 
vývoj a analýza vývoja samotných 
politických systémov. Vo výskume sa 
takisto bude riešiť vývoj kľúčových 
systémov poskytujúcich dôležité formy 
sociálnych väzieb, ako napríklad rodiny, 
pracovného prostredia, školy a 
zamestnania, a bojujúcich proti chudobe. 
Zohľadní sa aj dôležitosť migrácie a 
demografie pri budúcom vývoji 
európskych politík.

kultúr a hodnôt, šírenia nápadov a 
presvedčení a kombinovaním zásad a 
postupov reciprocity, spoločných znakov a 
rovnosti. Bude sa analyzovať, ako sa môžu 
zraniteľné skupiny obyvateľstva plne 
podieľať na spoločnosti a demokracii, a to 
najmä prostredníctvom získavania rôznych 
zručností a ochrany ľudských práv. 
Ústrednou preto bude analýza reakcie 
politických systémov na tento spoločenský 
vývoj a analýza vývoja samotných 
politických systémov. Vo výskume sa 
takisto bude riešiť vývoj kľúčových 
systémov poskytujúcich dôležité formy 
sociálnych väzieb, ako napríklad rodiny, 
pracovného prostredia, školy a 
zamestnania, a bojujúcich proti chudobe. 
Zohľadní sa aj dôležitosť migrácie –
vrátane migrácie súvisiacej so zmenou 
klímy – a demografie pri budúcom vývoji 
európskych politík.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.1 – odsek 6.1.2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.1.2a. Úsilie o riešenie európskych 
modelov na sociálnu súdržnosť a blaho 
ako medzinárodne záväzné kritériá
Európa a Únia vypracovali osobitnú a 
dosť jedinečnú kombináciu 
hospodárskeho pokroku, sociálnych 
politík zameraných na vysokú úroveň 
sociálnej súdržnosti, spoločných 
humanistických kultúrnych hodnôt 
objímajúcich demokraciu a pravidlo 
spoločných zákonov, ľudských práv, 
rešpektovania a zachovávania 
rozmanitosti kultúrneho dedičstva, ako aj 
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podporu vzdelávania a vedy, umenia 
a humanitných vied ako hlavné hnacie 
prvky spoločenského a hospodárskeho 
pokroku a prospechu. Tento „európsky 
sociálny model“ prispel svojou troškou na 
formovanie jednoty Európy a jej 
medzinárodnej úlohy.
Globalizácia a demografia, ako aj 
samotná európska integrácia a posuny 
medzinárodného hospodárskeho 
a finančného prostredia sa teraz môžu 
vnímať ako veľké zmeny, aj ako faktory 
formujúce rozmanitosť a budúcnosť 
európskych sociálnych modelov 
hospodárskeho vývoja.
Prioritou, ktorej sa treba venovať, je preto 
výskum schopný prispieť novými 
poznatkami do nášho chápania týchto 
faktorov a úloh v celej Európe a ako 
verejné politiky môžu vzájomne pôsobiť a 
prispievať na udržateľnosť našich 
dôležitých spoločenských a hospodárskych 
cieľov.
Do úvahy sa berie porovnávanie 
dynamiky európskych spoločenstiev 
a hospodárstiev z hľadiska posilňovania 
jednoty Európy a inkluzívnosti ako hlavné 
hnacie prvky hospodárskeho a 
spoločenského pokroku, hodnotenie a 
porovnávanie verejných politík s 
rozmanitosťou úloh po celej Európe. 
chápanie nových podmienok a príležitostí 
na pevnejšiu integráciu, hodnotenie úlohy 
európskeho modelu a jeho sociálnych, 
kultúrnych, vedeckých a ekonomických 
zložiek a synergií ako zdroja 
porovnávacích výhod Únie na svetovej 
úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 897
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Diverzifikovaný historický, politický, 
sociálny a kultúrny systém Európy je čoraz 
viac konfrontovaný s vplyvom 
celosvetových zmien. Ak chce Európa 
ďalej rozvíjať svoje vonkajšie činnosti v 
okolitých a ďalších krajinách a svoju úlohu 
globálneho aktéra, musí zlepšiť svoje 
kapacity v oblasti definovania, 
prioritizovania, vysvetľovania, 
posudzovania a podpory svojich 
politických cieľov vo vzťahu k iným 
regiónom a spoločnostiam sveta, aby sa 
posilnila vzájomná spolupráca, zabránilo 
konfliktom alebo aby sa konflikty riešili. V 
tejto súvislosti zároveň musí zlepšiť svoje
kapacity v oblasti predvídania vývoja a 
vplyvu globalizácie a svojej reakcie. Pri 
tom sa vyžaduje lepšie pochopenie histórie, 
kultúr a politicko-hospodárskych systémov 
iných regiónov sveta, ako aj úlohy a 
vplyvu nadnárodných aktérov. Európa 
zároveň nakoniec musí účinne prispieť ku 
globálnemu riadeniu v kľúčových 
oblastiach, akými sú obchod, rozvoj, práca, 
hospodárska spolupráca, ľudské práva, 
obrana a bezpečnosť. S tým prichádza 
potenciál budovania nových kapacít, či už 
v zmysle nástrojov, systémov a 
prostriedkov analýzy, alebo diplomacie na 
formálnom aj neformálnom 
medzinárodnom poli s vládnymi aj 
mimovládnymi aktérmi.

Diverzifikovaný historický, politický, 
sociálny a kultúrny systém Európy je čoraz 
viac konfrontovaný s vplyvom 
celosvetových zmien. Ak chce Európa 
ďalej rozvíjať svoje vonkajšie činnosti v 
okolitých a ďalších krajinách a svoju úlohu 
globálneho aktéra, musí zlepšiť svoje 
kapacity a znalostnú základňu v oblasti 
definovania, prioritizovania, 
vysvetľovania, posudzovania a podpory 
svojich politických cieľov vo vzťahu k 
iným regiónom a spoločnostiam sveta, aby 
sa posilnila vzájomná spolupráca, zabránilo 
konfliktom alebo aby sa konflikty riešili. V 
tejto súvislosti zároveň musí zlepšiť svoju 
znalostnú základňu v súvislosti 
s konfliktami, transformáciu konfliktov 
a spoluprácu a kapacity v oblasti 
predvídania vývoja a vplyvu globalizácie a 
svojej reakcie. Pri tom sa vyžaduje lepšie 
pochopenie histórie, kultúr a politicko-
hospodárskych systémov iných regiónov 
sveta, ako aj úlohy a vplyvu nadnárodných 
aktérov. Európa zároveň nakoniec musí 
účinne prispieť ku globálnemu riadeniu v 
kľúčových oblastiach, akými sú obchod, 
rozvoj, práca, hospodárska spolupráca, 
ľudské práva, predchádzanie konfliktom, 
budovanie mieru a bezpečnosť. S tým 
prichádza potenciál budovania nových 
kapacít, či už v zmysle nástrojov, systémov 
a prostriedkov analýzy, alebo diplomacie 
na formálnom aj neformálnom 
medzinárodnom poli s vládnymi aj 
mimovládnymi aktérmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 898
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.1.4. Zatvorenie výskumného a 
inovačného predelu v Európe
V Európe existujú závažné regionálne 
rozdiely v oblasti výkonnosti výskumu a 
inovácií, ktoré je potrebné riešiť. Opatrenia 
sa zamerajú na využívanie excelentnosti a 
inovácií a budú jasné, doplnkové a 
harmonizované s politikami a opatreniami 
fondov kohéznej politiky. Medzi ne patria:

6.1.4. Zatvorenie výskumného a 
inovačného predelu v Európe

V Európe existujú závažné regionálne 
rozdiely v oblasti výkonnosti výskumu a 
inovácií, ktoré je potrebné riešiť. Opatrenia 
sa zamerajú na využívanie excelentnosti a 
inovácií berúc do úvahy potrebu 
podporovať a udržiavať budovanie 
kapacít, najmä rozvoj výskumných 
infraštruktúr a ľudského kapitálu v 12 
členských štátoch EÚ. Tieto opatrenia
budú jasné, doplnkové a harmonizované s 
politikami a opatreniami fondov kohéznej 
politiky. Medzi ne patria:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 899
Gaston Franco

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Prepojenie nových inštitúcií, centier 
excelentnosti a inovačných regiónov v 
oblasti konkurencieschopnosti v menej 
rozvinutých členských štátoch s 
medzinárodnými partnermi s vedúcim 
postavením v iných častiach Európy To 
bude vyžadovať vytváranie tímov 

– Prepojenie nových inštitúcií, centier 
excelentnosti a inovatívnych miest a 
regiónov v menej rozvinutých členských 
štátoch s medzinárodnými partnermi s 
vedúcim postavením v iných častiach 
Európy. To bude vyžadovať vytváranie 
tímov najkvalitnejších výskumných 
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najkvalitnejších výskumných inštitúcií a 
menej rozvinutých regiónov, výmenu 
zamestnancov, odborné poradenstvo a 
pomoc, ako aj vývoj spoločných stratégií 
na zriadenie centier excelentnosti, ktoré sa 
môžu podporiť z fondov kohéznej politiky 
v menej rozvinutých regiónoch. Zváži sa 
vytváranie prepojení s inovačnými 
zoskupeniami a uznanie excelentnosti v 
menej rozvinutých regiónoch vrátane 
vzájomných preskúmaní a udeľovaní 
označení excelentnosti inštitúciám, ktoré 
spĺňajú medzinárodné normy.

inštitúcií a menej rozvinutých regiónov, 
výmenu zamestnancov, odborné 
poradenstvo a pomoc, ako aj vývoj 
spoločných stratégií na zriadenie centier 
excelentnosti, ktoré sa môžu podporiť z 
fondov kohéznej politiky v menej 
rozvinutých regiónoch, v regiónoch 
v prechode vďaka Horizontu 2020 
a v konkurenčných regiónoch. Zváži sa 
vytváranie prepojení s inovačnými 
zoskupeniami a uznanie excelentnosti 
v menej rozvinutých regiónoch a 
v rozvojových regiónoch vrátane 
vzájomných preskúmaní a udeľovaní 
označení excelentnosti inštitúciám, ktoré 
spĺňajú medzinárodné normy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 900
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Prepojenie nových inštitúcií, centier 
excelentnosti a inovačných regiónov v 
oblasti konkurencieschopnosti v menej 
rozvinutých členských štátoch s 
medzinárodnými partnermi s vedúcim 
postavením v iných častiach Európy To 
bude vyžadovať vytváranie tímov 
najkvalitnejších výskumných inštitúcií a 
menej rozvinutých regiónov, výmenu 
zamestnancov, odborné poradenstvo a 
pomoc, ako aj vývoj spoločných stratégií 
na zriadenie centier excelentnosti, ktoré sa 
môžu podporiť z fondov kohéznej politiky 
v menej rozvinutých regiónoch. Zváži sa 
vytváranie prepojení s inovačnými 
zoskupeniami a uznanie excelentnosti v 
menej rozvinutých regiónoch vrátane 
vzájomných preskúmaní a udeľovaní 
označení excelentnosti inštitúciám, ktoré 

– Prepojenie nových inštitúcií, centier 
excelentnosti a inovatívnych regiónov v 
oblasti konkurencieschopnosti v menej 
rozvinutých členských štátoch s 
medzinárodnými partnermi s vedúcim 
postavením v iných častiach Európy To 
bude, s osobitným dôrazom na 12 
členských štátov EÚ, vyžadovať 
vytváranie tímov najkvalitnejších 
výskumných inštitúcií a menej rozvinutých 
regiónov, výmenu zamestnancov, odborné 
poradenstvo a pomoc, ako aj vývoj 
spoločných stratégií na zriadenie centier 
excelentnosti, ktoré sa môžu podporiť z 
fondov kohéznej politiky v menej 
rozvinutých regiónoch. Zváži sa vytváranie 
prepojení s inovačnými zoskupeniami a 
uznanie excelentnosti v menej rozvinutých 
regiónoch vrátane vzájomných preskúmaní 
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spĺňajú medzinárodné normy. a udeľovaní označení excelentnosti 
inštitúciám, ktoré spĺňajú medzinárodné 
normy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 901
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 1a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Preferenčný prístup k výberu 
financovania projektov pre excelentné 
projekty, kde jeden člen združenia je 
z menej rozvinutého regiónu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 902
Gaston Franco

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Zriaďovanie predsedov Európskeho 
výskumného priestoru s cieľom pritiahnuť 
do inštitúcií výnimočných akademických 
pracovníkov s jednoznačným potenciálom 
na dosiahnutie výskumnej excelentnosti, 
čím tieto inštitúcie dostanú možnosť 
uvoľniť tento potenciál a vytvoriť rovnaké 
podmienky na výskum a inovácie v 
Európskom výskumnom priestore. To bude 
vyžadovať inštitucionálnu podporu v 
oblasti vytvárania konkurenčného 
výskumného prostredia a rámcových 
podmienok potrebných na pritiahnutie, 
udržanie a rozvoj najväčších výskumných 
talentov v týchto inštitúciách.

– Zriaďovanie predsedov Európskeho 
výskumného priestoru s cieľom pritiahnuť 
do inštitúcií výnimočných akademických 
pracovníkov s jednoznačným potenciálom 
na dosiahnutie výskumnej excelentnosti, 
čím tieto inštitúcie dostanú možnosť 
uvoľniť tento potenciál a vytvoriť rovnaké 
podmienky na výskum a inovácie v 
Európskom výskumnom priestore. To bude 
vyžadovať inštitucionálnu a regionálnu 
podporu v oblasti vytvárania 
konkurenčného výskumného prostredia a 
rámcových podmienok potrebných na 
pritiahnutie, udržanie a rozvoj najväčších 
výskumných talentov v týchto inštitúciách
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a zapojenie týchto inštitúcií do 
regionálnych inovačných ekosystémov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 903
Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Zriaďovanie predsedov Európskeho 
výskumného priestoru s cieľom pritiahnuť 
do inštitúcií výnimočných akademických 
pracovníkov s jednoznačným potenciálom 
na dosiahnutie výskumnej excelentnosti, 
čím tieto inštitúcie dostanú možnosť 
uvoľniť tento potenciál a vytvoriť rovnaké 
podmienky na výskum a inovácie v 
Európskom výskumnom priestore. To bude 
vyžadovať inštitucionálnu podporu v 
oblasti vytvárania konkurenčného 
výskumného prostredia a rámcových 
podmienok potrebných na pritiahnutie, 
udržanie a rozvoj najväčších výskumných 
talentov v týchto inštitúciách.

– Zriaďovanie najviac 40 predsedov 
Európskeho výskumného priestoru s 
cieľom pritiahnuť do inštitúcií 
výnimočných akademických pracovníkov s 
jednoznačným potenciálom na dosiahnutie 
výskumnej excelentnosti, čím tieto 
inštitúcie dostanú možnosť uvoľniť tento 
potenciál a vytvoriť rovnaké podmienky na 
výskum a inovácie v Európskom 
výskumnom priestore. To bude vyžadovať 
inštitucionálnu podporu v oblasti 
vytvárania konkurenčného výskumného 
prostredia a rámcových podmienok 
potrebných na pritiahnutie, udržanie a 
rozvoj najväčších výskumných talentov v 
týchto inštitúciách.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 904
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Zriaďovanie predsedov Európskeho 
výskumného priestoru s cieľom pritiahnuť 
do inštitúcií výnimočných akademických 
pracovníkov s jednoznačným potenciálom 

– Zriaďovanie predsedov Európskeho 
výskumného priestoru s cieľom pritiahnuť 
do inštitúcií výnimočných akademických 
pracovníkov s jednoznačným potenciálom 
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na dosiahnutie výskumnej excelentnosti, 
čím tieto inštitúcie dostanú možnosť 
uvoľniť tento potenciál a vytvoriť rovnaké 
podmienky na výskum a inovácie v 
Európskom výskumnom priestore. To bude 
vyžadovať inštitucionálnu podporu v 
oblasti vytvárania konkurenčného 
výskumného prostredia a rámcových 
podmienok potrebných na pritiahnutie, 
udržanie a rozvoj najväčších výskumných 
talentov v týchto inštitúciách.

na dosiahnutie výskumnej excelentnosti, 
čím tieto inštitúcie dostanú možnosť 
uvoľniť tento potenciál a vytvoriť rovnaké 
podmienky na výskum a inovácie v 
Európskom výskumnom priestore. To bude 
vyžadovať inštitucionálnu a regionálnu 
podporu v oblasti vytvárania 
konkurenčného výskumného prostredia a 
rámcových podmienok potrebných na 
pritiahnutie, udržanie a rozvoj najväčších 
výskumných talentov v týchto inštitúciách
a zapojenie týchto inštitúcií do 
regionálnych inovačných ekosystémov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 905
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Podporovanie regiónov, ktoré sa v sieti 
delia o podobné inteligentné špecializácie 
spolu s vytváraním medzinárodne 
konkurencieschopných hodnotových 
reťazcov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 906
Gaston Franco

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Podpora vývoja a monitorovania 
inteligentných špecializačných stratégií. 
Pripraví sa nástroj politickej podpory a 
umožní sa učenie z politiky na regionálnej 

– Podpora vývoja a monitorovania 
inteligentných špecializačných stratégií. 
Pripraví sa nástroj politickej podpory a 
umožní sa učenie z politiky v regiónoch a 
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úrovni, a to prostredníctvom vzájomného 
hodnotenia a zdieľania osvedčených 
postupov.

mestách, a to prostredníctvom vzájomného 
hodnotenia a zdieľania osvedčených 
postupov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 907
Gaston Franco

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 4a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Podporovanie regiónov a miest, ktoré sa 
v sieti delia o podobné inteligentné 
špecializácie spolu s vytváraním 
medzinárodne konkurencieschopných 
hodnotových reťazcov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 908
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 4a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Podporovanie vytvárania výskumných 
kapacít okrem iného podporovaním 
prístupu výskumníkov z menej 
rozvinutých regiónov k lekárskym, 
biologickým a iným vedeckým údajom 
a bankám vzoriek a vytvárania národných 
bánk údajov/vzoriek v menej rozvinutých 
regiónoch ako súčasti Európskeho 
výskumného priestoru.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 909
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 4a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Prijímanie praktických opatrení na 
pomoc pri zabezpečovaní toho, aby sa 
výsledky výskumu financovaného v rámci 
programu Horizont 2020 využívali 
predovšetkým v Únii.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 910
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 4a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Uľahčovanie čo najširšieho prístupu 
k vedeckej a akademickej literatúre 
a výskumným údajom v týchto regiónoch.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 911
Gaston Franco

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 4b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Podporovanie rozvoja sietí 
trojšpirálových partnerstiev vnútri 
regiónov, ktoré môžu spolupracovať pri 
koordinovaní uvedených akcií 
združovania, výmene osvedčených 



AM\909647SK.doc 111/169 PE492.826v02-00

SK

postupov, zapájaní predsedov Európskeho 
výskumného priestoru do regionálneho 
výskumného a inovačného systému, 
podporovanie medzinárodných sietí 
súvisiacich s určenými regionálnymi 
právomocami a výmeny osvedčených 
postupov v oblasti inteligentných 
špecializačných stratégií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 912
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.1 – podbod 6.1.4 – zarážka 4b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Podporovanie opatrení na 
presadzovanie vedenia projektového 
konzorcia výskumnými strediskami 
umiestnenými v 12 členských štátoch EÚ 
a realizovanie školení v oblasti 
organizácie a administrácie projektu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 913
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.2. [...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 914
Teresa Riera Madurell
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.2.1. Posilnenie databázy dôkazov a 
podpory pre model Inovácie v Únii a 
Európsky výskumný priestor

6.2.1. Posilnenie databázy dôkazov a 
podpory pre model Inovácie v Únii a 
Európsky výskumný priestor v kontexte 
nepriaznivých ekonomických a sociálnych 
okolností

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 915
Marisa Matias

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom posúdiť investície a priradiť im 
prioritu, ako aj posilniť model Inovácie v 
Únii a Európsky výskumný priestor, sa 
podporí analýza politík výskumu a 
inovácií, systémov a subjektov v Európe a 
tretích krajinách, ako aj vývoj 
ukazovateľov a údajových a informačných 
infraštruktúr. Potrebné budú aj budúce 
činnosti a pilotné iniciatívy, hospodárske 
analýzy, monitorovanie politík, vzájomné 
učenie, nástroje a činnosti koordinácie, ako 
aj vývoj metodológií na posúdenie vplyvu 
a hodnotenia, z ktorých sa získa priama 
spätná väzba od účastníkov výskumu, 
podnikov, verejných orgánov a občanov.

S cieľom posúdiť investície a priradiť im 
prioritu, ako aj posilniť model Inovácie v 
Únii a Európsky výskumný priestor, sa 
podporí analýza politík výskumu a 
inovácií, systémov a subjektov v Európe a 
tretích krajinách, ako aj vývoj 
ukazovateľov a údajových a informačných 
infraštruktúr. Potrebné budú aj budúce 
činnosti a pilotné iniciatívy, hospodárske 
analýzy, monitorovanie politík, vzájomné 
učenie, nástroje a činnosti koordinácie, ako 
aj vývoj metodológií na posúdenie vplyvu 
a hodnotenia, z ktorých sa získa priama 
spätná väzba od účastníkov výskumu, 
podnikov, verejných orgánov, organizácií 
občianskej spoločnosti a občanov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 916
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom posúdiť investície a priradiť im 
prioritu, ako aj posilniť model Inovácie v 
Únii a Európsky výskumný priestor, sa 
podporí analýza politík výskumu a 
inovácií, systémov a subjektov v Európe a 
tretích krajinách, ako aj vývoj 
ukazovateľov a údajových a informačných 
infraštruktúr. Potrebné budú aj budúce 
činnosti a pilotné iniciatívy, hospodárske 
analýzy, monitorovanie politík, vzájomné 
učenie, nástroje a činnosti koordinácie, ako 
aj vývoj metodológií na posúdenie vplyvu 
a hodnotenia, z ktorých sa získa priama 
spätná väzba od účastníkov výskumu, 
podnikov, verejných orgánov a občanov.

S cieľom posúdiť investície a priradiť im 
prioritu, ako aj posilniť model Inovácie v 
Únii a Európsky výskumný priestor, sa 
podporí analýza politík výskumu a 
inovácií, systémov a subjektov v Európe a 
tretích krajinách, ako aj vývoj 
ukazovateľov a údajových a informačných 
infraštruktúr. Potrebné budú aj budúce 
činnosti a pilotné iniciatívy, hospodárske 
analýzy, monitorovanie politík, vzájomné 
učenie, nástroje a činnosti koordinácie, ako 
aj vývoj metodológií na posúdenie vplyvu 
a hodnotenia, z ktorých sa získa priama 
spätná väzba od účastníkov výskumu, 
podnikov, verejných orgánov, organizácií 
občianskej spoločnosti a občanov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 917
Marisa Matias

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa má iniciatíva Inovácie v Únii 
implementovať, je potrebné podporiť 
(súkromné aj verejné) inovácie 
stimulované trhom, s cieľom zlepšiť 
inovačnú kapacitu firiem a podporiť 
európsku konkurencieschopnosť. To bude 
vyžadovať zlepšenie celkových rámcových 
podmienok pre inovácie, ako aj riešenie 
konkrétnych problémov brániacich rastu 
inovačných firiem. Podporia sa silné 
mechanizmy podpory inovácií (napríklad 
zlepšené riadenie zoskupení, verejno-
súkromné partnerstvá a spolupráca sietí), 

Ak sa má iniciatíva Inovácie v Únii 
implementovať, je potrebné podporiť 
(súkromné aj verejné) inovácie 
stimulované trhom, ako aj tie, ktoré nie sú 
stimulované trhom, s cieľom zlepšiť 
inovačnú kapacitu firiem a podporiť 
európsku konkurencieschopnosť, ako aj 
sociálnu, ekonomickú a ekologickú 
odolnosť. To bude vyžadovať zlepšenie 
celkových rámcových podmienok pre 
inovácie, ako aj riešenie konkrétnych 
problémov brániacich rastu inovačných 
firiem. Podporia sa silné mechanizmy 
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vysokošpecializované služby podpory 
inovácií (napríklad riadenie/využívanie 
práv duševného vlastníctva, riadenie 
inovácií, sieť dodávateľov) a preskúmania 
verejných politík v súvislosti s inováciami. 
V rámci konkrétneho cieľa modelu 
Inovácie v MSP sa podporia otázky 
týkajúce sa MSP.

podpory inovácií (napríklad zlepšené 
riadenie zoskupení, verejno-súkromné 
partnerstvá a spolupráca sietí), 
vysokošpecializované služby podpory 
inovácií (napríklad riadenie/využívanie 
práv duševného vlastníctva, riadenie 
inovácií, sieť dodávateľov) a preskúmania 
verejných politík v súvislosti s inováciami. 
V rámci konkrétneho cieľa modelu 
Inovácie v MSP sa podporia otázky 
týkajúce sa MSP.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 918
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa má iniciatíva Inovácie v Únii 
implementovať, je potrebné podporiť 
(súkromné aj verejné) inovácie 
stimulované trhom, s cieľom zlepšiť 
inovačnú kapacitu firiem a podporiť 
európsku konkurencieschopnosť. To bude 
vyžadovať zlepšenie celkových rámcových 
podmienok pre inovácie, ako aj riešenie 
konkrétnych problémov brániacich rastu 
inovačných firiem. Podporia sa silné 
mechanizmy podpory inovácií (napríklad 
zlepšené riadenie zoskupení, verejno-
súkromné partnerstvá a spolupráca sietí), 
vysokošpecializované služby podpory 
inovácií (napríklad riadenie/využívanie 
práv duševného vlastníctva, riadenie 
inovácií, sieť dodávateľov) a preskúmania 
verejných politík v súvislosti s inováciami. 
V rámci konkrétneho cieľa modelu 
Inovácie v MSP sa podporia otázky 
týkajúce sa MSP.

Ak sa má iniciatíva Inovácie v Únii 
implementovať, je potrebné podporiť 
(súkromné aj verejné) inovácie 
stimulované trhom, ako aj tie, ktoré nie sú 
stimulované trhom, s cieľom zlepšiť 
inovačnú kapacitu subjektov súkromného 
a verejného sektora, ako aj občanov, a 
podporiť európsku konkurencieschopnosť, 
ako aj sociálnu a ekologickú odolnosť. To 
bude vyžadovať zlepšenie celkových 
rámcových podmienok pre inovácie, ako aj 
riešenie konkrétnych problémov brániacich 
rastu inovačných firiem. Podporia sa silné 
mechanizmy podpory inovácií (napríklad 
zlepšené riadenie zoskupení, verejno-
súkromné partnerstvá a spolupráca sietí), 
vysokošpecializované služby podpory 
inovácií (napríklad riadenie/využívanie 
práv duševného vlastníctva, riadenie 
inovácií, sieť dodávateľov) a preskúmania 
verejných politík v súvislosti s inováciami. 
V rámci konkrétneho cieľa modelu 
Inovácie v MSP sa podporia otázky 
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týkajúce sa MSP.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 919
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.1 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ďalším cieľom je podpora rozvoja nových 
nástrojov na zabezpečovanie lepšej 
transparentnosti súborov duševného 
vlastníctva a ich spravovania, zlepšenie 
spoločného uplatňovania práv duševného 
vlastníctva a systematizácie tvorby 
modelov licencií uľahčujúcich transakcie 
vrátane možnosti malých a stredných 
podnikov a verejných inštitúcií aktívnejšie 
sa podieľať na inovácii.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 920
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.1 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Venovať sa vytváraniu patentových 
združení v niektorých technických 
oblastiach umožňujúcich kolektívne 
využívanie práv priemyselného vlastníctva 
za primeraný poplatok vyplácaný 
držiteľovi práv.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 921
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.2.2. Preskúmanie nových foriem inovácií 
vrátane sociálnych inovácií a tvorivosti

6.2.2. Preskúmanie a pochopenie nových 
foriem inovácií vrátane sociálnych inovácií 
a tvorivosti

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 922
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.2.3. Zabezpečenie spoločenského 
zapojenia do výskumu a inovácií

vypúšťa sa

Zapojením všetkých spoločenských 
subjektov do inovačného cyklu sa zvyšuje 
kvalita, relevantnosť, prijateľnosť a 
udržateľnosť výsledkov inovácií pomocou 
integrovania záujmov a hodnôt 
spoločnosti. Na to je potrebný vývoj 
konkrétnych zručností, poznatkov a 
kapacít na individuálnej aj organizačnej, 
ako aj vnútroštátnej a nadnárodnej 
úrovni. Inými slovami, zodpovedná a 
tvorivá spoločnosť sa vytvorí pomocou 
podpory a výskumu príslušných vedecko-
vzdelávacích metód. Podporou zmien v 
organizácii výskumných inštitúcií a v 
obsahu a návrhu výskumných činností sa 
podporí aj rodová rovnosť. S cieľom 
zlepšiť šírenie poznatkov vo vedeckej 
komunite a v širokej verejnosti sa viac 
podporí sprístupnenie a využívanie 
výsledkov verejne financovaného 
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výskumu. V spolupráci s príslušnými 
medzinárodnými organizáciami sa 
podporí etický rámec pre výskum a 
inovácie vychádzajúci zo základných 
etických zásad vrátane zásad uvedených v 
Charte základných práv a v príslušných 
zákonoch a dohovoroch Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 923
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.2.3. Zabezpečenie spoločenského 
zapojenia do výskumu a inovácií

6.2.3. Veda so spoločnosťou a pre 
spoločnosť

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 924
Anna Záborská

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zapojením všetkých spoločenských 
subjektov do inovačného cyklu sa zvyšuje 
kvalita, relevantnosť, prijateľnosť a 
udržateľnosť výsledkov inovácií pomocou 
integrovania záujmov a hodnôt spoločnosti. 
Na to je potrebný vývoj konkrétnych 
zručností, poznatkov a kapacít na 
individuálnej aj organizačnej, ako aj 
vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni. Inými 
slovami, zodpovedná a tvorivá spoločnosť 
sa vytvorí pomocou podpory a výskumu 
príslušných vedecko-vzdelávacích metód. 
Podporou zmien v organizácii výskumných 

Zapojením všetkých spoločenských 
subjektov do inovačného cyklu sa zvyšuje 
kvalita, relevantnosť, prijateľnosť a 
udržateľnosť výsledkov inovácií pomocou 
integrovania záujmov a hodnôt spoločnosti. 
Na to je potrebný vývoj konkrétnych 
zručností, poznatkov a kapacít na 
individuálnej aj organizačnej, ako aj 
vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni. Inými 
slovami, zodpovedná a tvorivá spoločnosť 
sa vytvorí pomocou podpory a výskumu 
príslušných vedecko-vzdelávacích metód. 
Podporou zmien v organizácii výskumných 
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inštitúcií a v obsahu a návrhu výskumných 
činností sa podporí aj rodová rovnosť. S 
cieľom zlepšiť šírenie poznatkov vo 
vedeckej komunite a v širokej verejnosti sa 
viac podporí sprístupnenie a využívanie 
výsledkov verejne financovaného 
výskumu. V spolupráci s príslušnými 
medzinárodnými organizáciami sa podporí 
etický rámec pre výskum a inovácie 
vychádzajúci zo základných etických zásad 
vrátane zásad uvedených v Charte 
základných práv a v príslušných zákonoch 
a dohovoroch Únie.

inštitúcií a v obsahu a návrhu výskumných 
činností by sa mali podporovať rovnaké 
príležitosti pre ženy a mužov. S cieľom 
zlepšiť šírenie poznatkov vo vedeckej 
komunite a v širokej verejnosti sa viac 
podporí sprístupnenie a využívanie 
výsledkov verejne financovaného 
výskumu. V spolupráci s príslušnými 
medzinárodnými organizáciami sa podporí 
etický rámec pre výskum a inovácie 
vychádzajúci zo základných etických zásad 
vrátane zásad uvedených v Charte 
základných práv a v príslušných zákonoch 
a dohovoroch Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 925
Gaston Franco

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zapojením všetkých spoločenských 
subjektov do inovačného cyklu sa zvyšuje 
kvalita, relevantnosť, prijateľnosť a 
udržateľnosť výsledkov inovácií pomocou 
integrovania záujmov a hodnôt 
spoločnosti. Na to je potrebný vývoj 
konkrétnych zručností, poznatkov a 
kapacít na individuálnej aj organizačnej, 
ako aj vnútroštátnej a nadnárodnej 
úrovni. Inými slovami, zodpovedná a 
tvorivá spoločnosť sa vytvorí pomocou 
podpory a výskumu príslušných vedecko-
vzdelávacích metód. Podporou zmien v 
organizácii výskumných inštitúcií a v 
obsahu a návrhu výskumných činností sa 
podporí aj rodová rovnosť. S cieľom 
zlepšiť šírenie poznatkov vo vedeckej 
komunite a v širokej verejnosti sa viac 
podporí sprístupnenie a využívanie 
výsledkov verejne financovaného 
výskumu. V spolupráci s príslušnými 

Na rozvoj účinného dialógu vedy 
a spoločnosti, získavanie nových talentov 
pre vedu a spájanie vedeckej excelentnosti 
so spoločenskou informovanosťou 
a zodpovednosťou sa budú podporovať 
tieto činnosti:
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medzinárodnými organizáciami sa 
podporí etický rámec pre výskum a 
inovácie vychádzajúci zo základných 
etických zásad vrátane zásad uvedených v 
Charte základných práv a v príslušných 
zákonoch a dohovoroch Únie.

- atraktívne vedecké a technologické 
kariéry pre mladých študentov:
podporovanie vedeckých kariér 
v oblastiach vedy, techniky a inžinierstva v 
školách; otváranie univerzít pre mladých 
študentov; a podporovanie interaktívnych 
a atraktívnych vedeckých múzeí 
vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi; 
posilňovanie udržateľnej interakcie medzi 
školami a výskumnými ústavmi a medzi 
študentmi a ich rodinami, učiteľmi 
a výskumnými pracovníkmi; zapájanie 
nastupujúcej generácie prostredníctvom 
mládežníckych think tankov, diskusií, 
podporovaním vedeckej a technickej 
kariéry, súťaží na podporu tvorivosti 
a inovácie v pedagogike.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.2.3a. Výskumné a porovnávacie 
postupy, ktoré poskytujú priaznivé 
podmienky na tvorivosť a inováciu.
Prioritou je zabezpečovanie lepšieho 
chápania sociálneho, kultúrneho, 
ekonomického a politického kontextu 
inovácie. Treba prinášať nové poznatky o 
tom, ako sa rozvíjajú „inovatívne 
spoločenstvá". V súčasnom 
medzinárodnom kontexte si toto vyžaduje 
svieži pohľad na podmienky udržateľnosti 
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inovatívnych sociálno-ekonomických 
prostredí vychádzajúci z podrobnej 
a systematickej práce v teréne 
a porovnávacej analýzy.
Spoločenská kohézia a predvídateľné 
súdnictvo, vzdelávanie, demokracia, 
tolerancia a rozmanitosť sú faktormi, 
ktoré treba starostlivo posudzovať, aby sa 
mohli určiť a lepšie využívať európske 
porovnávacie výhody na svetovej úrovni 
a aby sa zabezpečila dokonalejšie podpora 
inovačným politikám založená na 
dôkazoch.
Predovšetkým sa pozorne posudzuje úloha 
mládeže pri vnímaní možností inovácie 
v súčasnom hospodárskom prostredí 
s vysokou nezamestnanosťou v mnohých 
regiónoch EÚ v súvislosti so vzdelávaním 
a s rizikom úniku mozgov.
Treba lepšie posúdiť úlohu politík na 
spravovanie rizík vo vzťahu s inovačnými 
politikami a formujúce faktory a subjekty 
inovácie. Mimoriadne dôležité je 
objasňovanie niektorých súčasných 
rozporov kontexte inovácie, najmä 
rozprava na tému riziko proti 
preventívnym opatreniam, alebo úlohy 
odlišných regulačných prostredí, čo si 
vyžaduje nové nestranné vedecké prístupy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.2.4. Podpora súdržnej a efektívnej 
spolupráce s tretími krajinami

6.2.4. Chápanie ako súdržná a účinná 
spolupráca v oblasti výskumu a pokročilej 
odbornej prípravy s tretími krajinami 
podporuje inováciu
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Strategický rozvoj medzinárodnej 
spolupráce v rámci programu Horizont 
2020 a riešenie prierezových cieľov politík 
sa zabezpečí horizontálnymi činnosťami. 
Výmenu politík, vzájomné učenie a 
stanovenie priorít, ako aj podporu 
recipročného prístupu k programom a 
monitorovanie vplyvu spolupráce uľahčia 
činnosti na podporu dvojstranných a 
viacstranných politických dialógov medzi 
dvomi regiónmi v oblasti výskumu a 
inovácií s tretími krajinami, regiónmi, 
medzinárodnými fórami a organizáciami. 
Vytváranie optimálnych partnerstiev medzi 
subjektmi výskumu a inovácií na oboch 
stranách a zlepšovanie kompetencií a 
kapacít spolupráce v menej rozvinutých 
tretích krajinách sa uľahčí pomocou 
činností vytvárania sietí a partnerstiev. 
Budú sa vykonávať činnosti na podporu 
koordinácie Únie a vnútroštátnych politík a 
programov spolupráce, ako aj spoločných 
akcií členských štátov a pridružených 
krajín s tretími krajinami s cieľom zvýšiť 
ich celkový vplyv. Nakoniec sa 
skonsoliduje a posilní prítomnosť 
európskeho výskumu a inovácií v tretích 
krajinách, a to najmä prostredníctvom 
podpory vytvorenia európskych vedeckých 
a inovačných domov, služieb 
poskytovaných európskym organizáciám, 
ktoré rozširujú svoje činnosti do tretích 
krajín, a otvárania výskumných stredísk 
zriaďovaných spoločne s tretími krajinami 
organizáciám alebo výskumným 
pracovníkom z iných členských štátov a 

Strategický rozvoj medzinárodnej 
spolupráce v rámci programu Horizont 
2020 a riešenie prierezových cieľov politík 
sa zabezpečí horizontálnymi činnosťami. 
Výmenu politík, vzájomné učenie a 
stanovenie priorít, ako aj podporu 
recipročného prístupu k programom a 
monitorovanie vplyvu spolupráce uľahčia 
činnosti na podporu dvojstranných a 
viacstranných politických dialógov medzi 
dvomi regiónmi v oblasti výskumu a 
inovácií s tretími krajinami, regiónmi, 
medzinárodnými fórami a organizáciami, 
pričom tieto činnosti treba posúdiť a 
podporovať. Vytváranie optimálnych 
partnerstiev medzi subjektmi výskumu a 
inovácií na oboch stranách a zlepšovanie 
kompetencií a kapacít spolupráce v menej 
rozvinutých tretích krajinách sa uľahčí 
pomocou činností vytvárania sietí a 
partnerstiev. Budú sa vykonávať činnosti 
na skúmanie a podporu koordinácie Únie a 
vnútroštátnych politík a programov 
spolupráce, ako aj spoločných akcií 
členských štátov a pridružených krajín s 
tretími krajinami s cieľom zvýšiť ich 
celkový vplyv. Nakoniec sa skonsoliduje a 
posilní prítomnosť európskeho výskumu a 
inovácií v tretích krajinách, a to najmä 
prostredníctvom podpory vytvorenia 
európskych vedeckých a inovačných 
domov, služieb poskytovaných európskym 
organizáciám, ktoré rozširujú svoje 
činnosti do tretích krajín, a otvárania 
výskumných stredísk zriaďovaných 
spoločne s tretími krajinami organizáciám 
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pridružených krajín. alebo výskumným pracovníkom z iných 
členských štátov a pridružených krajín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 929
Vicky Ford

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.2 – podbod 6.2.4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.2.4a. Šírenie excelentnosti a zvyšovanie 
podielu
S cieľom pomôcť odstrániť výskumný 
a inovačný predel v miestnych oblastiach, 
regiónoch a členských štátoch v Európe 
sa vytvoria doplnkovosť a úzke synergie 
za pomoci štrukturálnych fondov smerom 
hore (budovanie kapacít v členských 
štátoch, aby sa lepšie pripravil ich podiel 
na programe Horizont 2020) aj smerom 
dolu (využívanie a šírenie výskumných a 
inovačných výsledkov vyplývajúcich z 
programu Horizont 2020). Podľa 
možnosti sa bude podporovať 
interoperabilita medzi týmito dvoma 
nástrojmi. Podporí sa kumulatívne alebo 
kombinované financovanie.
V tejto súvislosti sa opatrenia budú 
zameriavať na úplné využívanie 
potenciálu európskych talentov, čím sa 
optimalizuje ekonomický a sociálny vplyv 
výskumu a inovácií, a budú jasné, ale 
doplnkové, čo sa týka politík a opatrení 
fondov politiky súdržnosti. Tieto opatrenia 
zahrnujú:
(a) Prepojenie nových inštitúcií, centier 
excelentnosti a inovačných regiónov v 
oblasti konkurencieschopnosti v menej 
rozvinutých oblastiach, regiónoch či 
členských štátoch s medzinárodnými 
partnermi s vedúcim postavením v iných 
častiach Európy. To bude vyžadovať 
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vytváranie tímov excelentných 
výskumných ústavov alebo odborov 
s ústavmi a odbormi v menej rozvinutých 
oblastiach a regiónoch, vzájomnú výmenu 
zamestnancov, odborné poradenstvo a 
pomoc, ako aj vývoj spoločných stratégií 
na zriaďovanie centier excelentnosti. 
Tieto centrá sa v menej rozvinutých 
regiónoch môžu podporiť z fondov 
politiky súdržnosti. Zváži sa vytváranie 
prepojení s inovačnými zoskupeniami a 
uznanie excelentnosti v menej rozvinutých 
regiónoch vrátane vzájomných 
preskúmaní a udeľovaní označení 
excelentnosti inštitúciám, ktoré spĺňajú 
medzinárodné normy.
(b) Zriaďovanie 40 predsedov 
Európskeho výskumného priestoru s 
cieľom pritiahnuť do inštitúcií či odborov 
výnimočných akademických pracovníkov 
s jednoznačným potenciálom na 
dosiahnutie výskumnej excelentnosti, čím 
tieto inštitúcie dostanú možnosť uvoľniť 
tento potenciál a vytvoriť rovnaké 
podmienky na výskum a inovácie v 
Európskom výskumnom priestore. To 
bude vyžadovať inštitucionálnu podporu v 
oblasti vytvárania konkurenčného 
výskumného prostredia a rámcových 
podmienok potrebných na pritiahnutie, 
udržanie a rozvoj najväčších výskumných 
talentov v týchto inštitúciách.
(c) Udelenie „známky excelentnosti“ 
pozitívne ohodnoteným projektom 
Európskej rady pre výskum, projektom 
programu Marie Sklodowska-Curie alebo 
návrhom projektov spolupráce, ktorým sa 
pre rozpočtové obmedzenia nepodarilo 
získať financovanie. Vnútroštátne 
a regionálne finančné prostriedky by tak 
mohli prispieť na financovanie tých 
projektov, ktoré spĺňajú kritériá 
excelentnosti, ale ich nemožno 
financovať pre nedostatok európskych 
prostriedkov.
(d) Udelenie „známky excelentnosti“ 
dokončeným projektom s cieľom uľahčiť 
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financovanie nadväzujúcich činností 
(napr. pilotné , demonštračné projekty 
alebo valorizácia výsledkov výskumu) 
zo štátnych alebo regionálnych zdrojov.
(e) Udelenie grantov ERC na „návrat“ 
pre výskumných pracovníkov, ktorí 
v súčasnosti pracujú mimo Európy, a pre 
tých, ktorí chcú pracovať v Európe.
(f) Podpora doplnkových dohôd, ktoré 
podpísali organizácie príjemcov 
spoločných výskumných projektov s 
ostatnými subjektmi a organizáciami 
vytvorenými v krajinách iných, ako sú 
krajiny priamo zapojené do projektu, s 
konkrétnym cieľom uľahčiť možnosti 
odbornej prípravy (konkrétne 
doktorandské a postdoktorandské pozície).
(g) Posilnenie úspešných sietí so 
zameraním na vytváranie kvalitných 
inštitucionálnych sietí v oblasti výskumu a 
inovácií. Osobitná pozornosť sa bude 
venovať programu COST s cieľom 
podporiť činnosti na identifikáciu 
a spojenie s „miestami 
excelentnosti“(špičkové vedecké 
spoločenstvá a začínajúci výskumní 
pracovníci) v celej Európe.
(h) Vypracovanie konkrétnych školiacich 
mechanizmov umožňujúcich účasť na 
programe Horizont 2020 s plným využitím 
existujúcich sietí, ako sú národné 
kontaktné miesta.
(i) Sprístupnenie doktorandských a 
postdoktorandských štipendií, ako aj 
štipendií na ďalšie prehlbovanie 
vzdelávania inžinierov na získanie 
prístupu k všetkým medzinárodným 
infraštruktúram v Európe vrátane 
infraštruktúr, ktoré riadia medzinárodné 
vedecké organizácie.
(j) Podpora vývoja a monitorovania 
inteligentných špecializačných stratégií. 
Pripraví sa nástroj politickej podpory a 
umožní sa učenie z politiky na regionálnej 
úrovni, a to prostredníctvom vzájomného 
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hodnotenia a zdieľania osvedčených 
postupov.
(k) Vytvorenie internetového trhu, kde 
možno propagovať duševné vlastníctvo s 
cieľom spájať vlastníkov a používateľov 
práv duševného vlastníctva.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe Carvalhovej správy, PDN 58 o obmedzenom počte predsedov Európskeho 
výskumného priestoru, ktorý sa má vytvoriť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 930
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.2a. Reflexívne spoločnosti – kultúrne 
dedičstvo a európska identita
Cieľom je prispieť k chápaniu 
intelektuálneho základu Európy: jej 
histórie a mnohých európskych a 
mimoeurópskych vplyvov, ktoré sú 
inšpiráciou nášho dnešného života. 
Európa sa vyznačuje rozmanitosťou 
rozličných tradícií, ako aj regionálnych 
a národných identít. Túto rozmanitosť 
a jej možnosti treba zohľadniť a posúdiť.
Európske zbierky vrátane digitálnych 
zbierok v knižniciach, v archívoch, 
múzeách, galériách a iných verejných 
inštitúciách ukrývajú obrovské bohatstvo 
nevyužitej dokumentácie a predmetov na 
štúdium. Tieto zdroje kultúrneho 
dedičstva predstavujú históriu 
jednotlivých členských štátov, ale aj 
spoločného dedičstva Európskej únie, 
ktoré rozvíjalo postupom času. Tieto 
materiály by sa mali sprístupniť pomocou 
nových a inovatívnych technológií a 
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integrovaných informačných služieb pre 
výskumníkov a občanov, aby sa mohli 
pozerať do budúcnosti cez archív 
minulosti a prispievať ku spoločnej 
európskej informovanosti. Dostupnosť 
a ochrana kultúrneho dedičstva v týchto 
formách sú potrebné na podporu 
životaschopnosti životných záväzkov 
vnútri európskych kultúr a medzi nimi aj 
tým, že sa význam kultúrneho dedičstva 
bude posudzovať ako silný hospodársky 
hnací motor v postindustriálnom 
hospodárstve a jeho príspevok na 
udržateľný hospodársky rast.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.2 a. – Spoločnosti, ktoré si vážia svoje 
kultúrne dedičstvo a podporujú jeho 
hospodársky vývoj
Kultúrne dedičstvo je jedným 
z najsľubnejších sektorov európskej 
ekonomiky pre blízku budúcnosť, ale stále 
existujú technologické, spoločenské 
a kultúrne prekážky, ktoré treba 
prekonať.
Konkrétne ciele:
– podporovať výskum zameraný na 
záchranu a ochranu kultúrneho dedičstva
– vypracovať hospodárske modely 
a metódy, pomocou ktorých možno 
vyhodnocovať sociálno-ekonomické 
aspekty kultúrneho dedičstva

Or. es
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Odôvodnenie

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo. 
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 932
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3. [...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 933
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.3 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3. Bezpečné spoločnosti 6.3. Posilňovanie bezpečnosti ľudí, 
ochrana slobody a občianskych slobôd

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 934
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 935
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

partneri sa v dôsledku prírodných pohrôm 
alebo pohrôm spôsobených činnosťou 
človeka stretávajú s rozličnými 
bezpečnostnými hrozbami a problémami, 
napríklad kriminalitou, terorizmom, 
etnickými a politickými konfliktami a 
všeobecným ohrozením. Tieto problémy sa 
môžu šíriť aj za hranice a zamerať sa na 
fyzické ciele alebo počítačový priestor. 
Útoky proti internetovým stránkam 
verejných orgánov a súkromných 
subjektov nielen oslabujú dôveru občanov, 
ale môžu aj závažne ovplyvniť také 
dôležité sektory, ako sú energetika, 
doprava, zdravotníctvo, finančníctvo alebo 
telekomunikácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 936
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Európska únia, jej občania a medzinárodní 
partneri sa v dôsledku prírodných pohrôm 
alebo pohrôm spôsobených činnosťou 
človeka stretávajú s rozličnými 
bezpečnostnými hrozbami, napríklad 
kriminalitou, terorizmom, nelegálnym 
prisťahovalectvom a všeobecným 
ohrozením. Tieto hrozby sa môžu šíriť aj za 
hranice a zamerať sa na fyzické ciele alebo 
počítačový priestor. Útoky proti 
internetovým stránkam verejných orgánov 
a súkromných subjektov nielen oslabujú 
dôveru občanov, ale môžu aj závažne 
ovplyvniť také dôležité sektory, ako sú 
energetika, doprava, zdravotníctvo, 
finančníctvo alebo telekomunikácie.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 937
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na predvídanie týchto hrozieb a ich 
prevenciu je potrebné vypracovať a 
využívať inovačné technológie, riešenia, 
prognostické nástroje a poznatky, 
stimulovať spoluprácu medzi 
poskytovateľmi a používateľmi, 
nachádzať riešenia v oblasti civilnej 
bezpečnosti, zlepšovať 
konkurencieschopnosť európskej 
bezpečnosti, IKT a odvetvia služieb, 
predchádzať pirátstvu a porušovaniam 
ľudských práv na internete a bojovať 
proti nim.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na predvídanie týchto hrozieb a ich 
prevenciu je potrebné vypracovať a 
využívať inovačné technológie, riešenia, 
prognostické nástroje a poznatky, 
stimulovať spoluprácu medzi 
poskytovateľmi a používateľmi, nachádzať 
riešenia v oblasti civilnej bezpečnosti, 
zlepšovať konkurencieschopnosť európskej 
bezpečnosti, IKT a odvetvia služieb, 
predchádzať pirátstvu a porušovaniam 
ľudských práv na internete a bojovať proti 
nim.

Na predvídanie týchto hrozieb a ich 
prevenciu treba vypracovať a využívať 
inovačné technológie, riešenia, 
prognostické nástroje a poznatky, 
stimulovať spoluprácu medzi 
poskytovateľmi a používateľmi, nachádzať 
riešenia v oblasti civilnej bezpečnosti, 
zlepšovať konkurencieschopnosť európskej 
bezpečnosti, IKT a odvetvia služieb, 
predchádzať pirátstvu a porušovaniam 
ľudských práv na internete a bojovať proti 
nim. Zároveň treba skúmať aj sociálny 
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rozmer týchto hrozieb, aby sa dalo 
porozumieť ich príčinám a následkom 
a pomôcť pri príprave účinných reakcií 
sociálnej politiky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 939
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na predvídanie týchto hrozieb a ich 
prevenciu je potrebné vypracovať a 
využívať inovačné technológie, riešenia, 
prognostické nástroje a poznatky, 
stimulovať spoluprácu medzi 
poskytovateľmi a používateľmi, nachádzať 
riešenia v oblasti civilnej bezpečnosti, 
zlepšovať konkurencieschopnosť 
európskej bezpečnosti, IKT a odvetvia 
služieb, predchádzať pirátstvu a 
porušovaniam ľudských práv na internete a 
bojovať proti nim.

Na predvídanie týchto hrozieb a ich 
prevenciu je potrebné vypracovať a 
využívať inovačné technológie, riešenia, 
prognostické nástroje a poznatky, 
stimulovať spoluprácu medzi 
poskytovateľmi a používateľmi, nachádzať 
riešenia v oblasti civilnej bezpečnosti, 
predchádzať pirátstvu a porušovaniam 
ľudských práv na internete a bojovať proti 
nim.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 940
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 941
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – podbod 6.3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Koordinácia a zlepšenie v oblasti výskumu 
bezpečnosti preto bude najdôležitejším 
prvkom, pomocou ktorého sa zmapuje 
súčasné výskumné úsilie vrátane prognóz
a zlepšia príslušné právne podmienky a 
postupy koordinácie vrátane činností pred 
prijatím noriem. Pri činnostiach sa bude 
dodržiavať prístup orientovaný na ciele. 
Činnosti budú obsahovať príslušné 
spoločenské rozmery. Podporia politiky 
Únie v oblasti vnútornej a vonkajšej 
bezpečnosti, obranné politiky a príslušné 
nové ustanovenia Lisabonskej zmluvy a 
zabezpečia počítačovú bezpečnosť, dôveru 
a ochranu súkromia na digitálnom 
jednotnom trhu. Budú sa presadzovať tieto 
konkrétne ciele:

Užšie zapojenie občanov a organizácií 
občianskej spoločnosti a politických, 
spoločenských a humánnych vied do
oblasti výskumu bezpečnosti preto bude 
najdôležitejším prvkom, pomocou ktorého 
sa zmapuje súčasné výskumné úsilie 
a posilní význam realizovaných činností  
a dodržiavanie základných práv a slobôd 
občanov. Pri činnostiach sa bude 
dodržiavať prístup, ktorý zasadzuje 
výskum do rámca spoločenských záujmov. 
Činnosti budú obsahovať príslušné 
spoločenské rozmery. Podporia politiky 
Únie v oblasti vnútornej a vonkajšej 
bezpečnosti a príslušné nové ustanovenia 
Lisabonskej zmluvy a zabezpečia 
počítačovú bezpečnosť, dôveru a ochranu 
súkromia na digitálnom jednotnom trhu. 
Budú sa presadzovať tieto konkrétne ciele:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 942
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3.1. Boj proti trestnej činnosti a 
terorizmu

vypúšťa sa

Ambíciou je zabrániť udalosti alebo 
zmierniť jej možné následky. Na to sú 
nevyhnutné nové technológie a schopnosti 
(a to aj proti počítačovej trestnej činnosti 
a počítačovému terorizmu) na podporu 
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zdravotnej, potravinovej, vodnej a 
environmentálnej bezpečnosti, ktoré sú 
najdôležitejšie pre dobré fungovanie 
spoločnosti a hospodárstva. Nové 
technológie a konkrétne schopnosti 
pomôžu pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr, systémov a služieb (vrátane 
komunikácií, dopravy zdravotníctva, 
potravinárstva, vodohospodárstva, 
energetiky, logistiky, dodávateľského 
reťazca a životného prostredia). To bude 
vyžadovať analyzovanie a zabezpečenie 
dôležitých súkromných a verejných 
sieťových infraštruktúr a služieb proti 
všetkým druhom hrozieb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3.1. Boj proti trestnej činnosti a 
terorizmu

6.3.1. Boj proti trestnej činnosti 
a terorizmu spolu s chápaním sociálnych 
rozmerov týchto problémov a prijímaním 
účinných opatrení sociálnej politiky na 
ich riešenie

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 944
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ambíciou je zabrániť udalosti alebo 
zmierniť jej možné následky. Na to sú 

vypúšťa sa
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nevyhnutné nové technológie a schopnosti 
(a to aj proti počítačovej trestnej činnosti 
a počítačovému terorizmu) na podporu 
zdravotnej, potravinovej, vodnej a 
environmentálnej bezpečnosti, ktoré sú 
najdôležitejšie pre dobré fungovanie 
spoločnosti a hospodárstva. Nové 
technológie a konkrétne schopnosti 
pomôžu pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr, systémov a služieb (vrátane 
komunikácií, dopravy zdravotníctva, 
potravinárstva, vodohospodárstva, 
energetiky, logistiky, dodávateľského 
reťazca a životného prostredia). To bude 
vyžadovať analyzovanie a zabezpečenie 
dôležitých súkromných a verejných 
sieťových infraštruktúr a služieb proti 
všetkým druhom hrozieb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ambíciou je zabrániť udalosti alebo 
zmierniť jej možné následky. Na to sú 
nevyhnutné nové technológie a schopnosti 
(a to aj proti počítačovej trestnej činnosti a 
počítačovému terorizmu) na podporu 
zdravotnej, potravinovej, vodnej a 
environmentálnej bezpečnosti, ktoré sú 
najdôležitejšie pre dobré fungovanie 
spoločnosti a hospodárstva. Nové 
technológie a konkrétne schopnosti 
pomôžu pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr, systémov a služieb (vrátane 
komunikácií, dopravy zdravotníctva, 
potravinárstva, vodohospodárstva, 
energetiky, logistiky, dodávateľského 
reťazca a životného prostredia). To bude 
vyžadovať analyzovanie a zabezpečenie 

Ambíciou je zabrániť udalosti alebo 
zmierniť jej možné následky. Na to treba
pochopiť príčiny a následky a zároveň 
vyvinúť nové technológie a schopnosti (a 
to aj proti počítačovej trestnej činnosti a 
počítačovému terorizmu) na podporu 
zdravotnej, potravinovej, vodnej a 
environmentálnej bezpečnosti, ktoré sú 
najdôležitejšie pre dobré fungovanie 
spoločnosti a hospodárstva. Nové 
technológie a konkrétne schopnosti 
pomôžu pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr, systémov a služieb (vrátane 
komunikácií, dopravy, zdravotníctva, 
potravinárstva, vodohospodárstva, 
energetiky, logistiky, dodávateľského 
reťazca a životného prostredia). To bude 
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dôležitých súkromných a verejných 
sieťových infraštruktúr a služieb proti 
všetkým druhom hrozieb.

vyžadovať analyzovanie a zabezpečenie 
dôležitých súkromných a verejných 
sieťových infraštruktúr a služieb proti 
všetkým druhom hrozieb. Pozornosť sa 
venuje aj spoločenským a behaviorálnym 
rozmerom trestnej činnosti a terorizmu, 
aby sa dali v plnom rozsahu pochopiť ich 
príčiny a následky a prijímať účinné 
opatrenia sociálnej politiky na ich 
riešenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 946
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ambíciou je zabrániť udalosti alebo 
zmierniť jej možné následky. Na to sú 
nevyhnutné nové technológie a schopnosti 
(a to aj proti počítačovej trestnej činnosti a 
počítačovému terorizmu) na podporu 
zdravotnej, potravinovej, vodnej a 
environmentálnej bezpečnosti, ktoré sú 
najdôležitejšie pre dobré fungovanie 
spoločnosti a hospodárstva. Nové 
technológie a konkrétne schopnosti 
pomôžu pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr, systémov a služieb (vrátane 
komunikácií, dopravy zdravotníctva, 
potravinárstva, vodohospodárstva, 
energetiky, logistiky, dodávateľského 
reťazca a životného prostredia). To bude 
vyžadovať analyzovanie a zabezpečenie 
dôležitých súkromných a verejných 
sieťových infraštruktúr a služieb proti 
všetkým druhom hrozieb.

Ambíciou je zabrániť udalosti alebo 
zmierniť jej možné následky. Na to treba 
pochopiť zásadné príčiny konfliktu, ako 
aj spolupráce, nové technológie a 
schopnosti (a to aj proti počítačovej 
trestnej činnosti a počítačovému terorizmu) 
na podporu zásad právneho štátu, 
demokratickej zodpovednosti, zodpovedný 
a transparentný sektor bezpečnosti 
a spravodlivosti, zdravotnej, potravinovej, 
vodnej a environmentálnej bezpečnosti, 
ktoré sú najdôležitejšie pre dobré 
fungovanie spoločnosti a hospodárstva. 
Nové analytické nástroje a koncepcie, 
technológie a konkrétne schopnosti 
pomôžu pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr, systémov a služieb (vrátane 
komunikácií, dopravy, zdravotníctva, 
potravinárstva, vodohospodárstva, 
energetiky, logistiky, dodávateľského 
reťazca a životného prostredia). To bude 
vyžadovať analyzovanie a zabezpečenie 
dôležitých súkromných a verejných 
sieťových infraštruktúr a služieb proti 
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všetkým druhom hrozieb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 947
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskum je potrebný na zisťovanie 
dôvodov, prečo sa ľudia zradikalizujú 
a uchyľujú k násiliu, a na prijímanie 
účinných opatrení sociálnej politiky na 
ich riešenie. Ambíciou je vykonávať 
výskum, ktorý poskytuje dôkazy, ako aj 
návrhy sociálnej politiky, ktoré budú 
účinné pri predchádzaní radikalizácii 
a uchyľovania sa k násiliu a pri 
usmerňovaní sociálnej nespokojnosti do 
mierového, demokratického protestu 
a dialógu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 948
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.1 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Za pomoci občanov a volených 
predstaviteľov sa bude realizovať aj 
výskum stupňa rizika, ktoré by spoločnosť 
chcela podstúpiť ako odvetu za menej 
rušivé protiteroristické opatrenia. To si 
vyžaduje systematické zapájanie sa do 
dialógu – umiestneného a vedeného 
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v vedeckom kontexte – aby sa mohli 
stanoviť hranice rizika a hranice rušenia, 
ktoré sú občania ochotní akceptovať, 
a kompromisy, ktoré si toto vyžaduje. 
Tento výskum by sa mal zameriavať na 
poskytovanie základu na rozhodovanie 
vychádzajúce z dôkazov a na politický 
dialóg, ktorý odráža spoločenskú reality.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 949
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.1 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Regeneračné justičné postupy môžu 
prispievať k„preventívnym“ a 
„odvetným" prvkom protiteroristickej 
stratégie. Výskum by mal venovať aj 
tomu, do akého stupňa sa obete 
teroristických útokov dokážu spolu so 
skutočnými či možnými páchateľmi 
zapájať do regeneračných justičných 
postupov, aby sa pomohlo vzájomnému 
porozumeniu základným príčinám 
terorizmu, ako aj jeho následkov pre 
obete; výskum by sa mal venovať aj 
dôsledkom regeneračných justičných 
postupov na predchádzanie radikalizácii 
smerom k násiliu v časti „ohrozených“ 
skupín; na koniec by tento výskum mal 
vyšetrovať, ako môže regeneračné 
súdnictvo prispievať k ozdravovaniu 
spoločenstiev postihnutých vážnymi 
teroristickými trestnými činmi. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 950
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.1 – odsek 1d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V záujme predchádzania incidentom by sa 
výskum mal venovať pochopeniu 
dôvodov, prečo sa jednotlivec alebo 
konkrétna spoločenská skupina uchyľuje 
k trestnému činu a politickej radikalizácii 
vrátane extrémnych foriem politického 
násilia, ako sú teroristické útoky. 
Spoločenské vedy, predovšetkým 
sociológia, psychológia a politická veda 
vypracovali vhodné výskumné metódy 
a teórie, aby mohli poskytnúť odpovede 
na výskumné otázky tohto druhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 951
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3.2. Posilnenie bezpečnosti 
prostredníctvom riadenia hraníc

vypúšťa sa

Na posilnenie systémov, vybavenia, 
nástrojov, procesov a metód rýchlej 
identifikácie s cieľom ochrany hraníc 
vrátane riešenia otázok kontroly a 
dohľadu pri využívaní plného potenciálu 
systému EUROSUR sa vyžadujú aj 
technológie a schopnosti. Tie sa pripravia 
a odskúšajú vzhľadom na efektívnosť, 
súlad s právnymi a etickými zásadami, 
proporcionalitu, sociálnu prijateľnosť a 
dodržiavanie základných práv. Výskum 
podporí aj zlepšenie integrovaného 
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riadenia európskych hraníc vrátane 
zlepšenia spolupráce s kandidátskymi, 
potenciálne kandidátskymi krajinami a 
krajinami, na ktoré sa uplatňuje európska 
susedská politika.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 952
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3.2. Posilnenie bezpečnosti 
prostredníctvom riadenia hraníc

vypúšťa sa

Na posilnenie systémov, vybavenia, 
nástrojov, procesov a metód rýchlej 
identifikácie s cieľom ochrany hraníc 
vrátane riešenia otázok kontroly a 
dohľadu pri využívaní plného potenciálu 
systému EUROSUR sa vyžadujú aj 
technológie a schopnosti. Tie sa pripravia 
a odskúšajú vzhľadom na efektívnosť, 
súlad s právnymi a etickými zásadami, 
proporcionalitu, sociálnu prijateľnosť a 
dodržiavanie základných práv. Výskum 
podporí aj zlepšenie integrovaného 
riadenia európskych hraníc vrátane 
zlepšenia spolupráce s kandidátskymi, 
potenciálne kandidátskymi krajinami a 
krajinami, na ktoré sa uplatňuje európska 
susedská politika.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 953
Christian Ehler
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na posilnenie systémov, vybavenia, 
nástrojov, procesov a metód rýchlej 
identifikácie s cieľom ochrany hraníc 
vrátane riešenia otázok kontroly a 
dohľadu pri využívaní plného potenciálu 
systému EUROSUR sa vyžadujú aj 
technológie a schopnosti. Tie sa pripravia 
a odskúšajú vzhľadom na efektívnosť, 
súlad s právnymi a etickými zásadami, 
proporcionalitu, sociálnu prijateľnosť a 
dodržiavanie základných práv. Výskum 
podporí aj zlepšenie integrovaného 
riadenia európskych hraníc vrátane 
zlepšenia spolupráce s kandidátskymi, 
potenciálne kandidátskymi krajinami a 
krajinami, na ktoré sa uplatňuje európska 
susedská politika.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 954
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na posilnenie systémov, vybavenia, 
nástrojov, procesov a metód rýchlej 
identifikácie s cieľom ochrany hraníc 
vrátane riešenia otázok kontroly a dohľadu 
pri využívaní plného potenciálu systému 
EUROSUR sa vyžadujú aj technológie a 
schopnosti. Tie sa pripravia a odskúšajú 
vzhľadom na efektívnosť, súlad s právnymi 
a etickými zásadami, proporcionalitu, 
sociálnu prijateľnosť a dodržiavanie 
základných práv. Výskum podporí aj 
zlepšenie integrovaného riadenia 
európskych hraníc vrátane zlepšenia 

Na posilnenie systémov, vybavenia, 
nástrojov, procesov a metód rýchlej 
identifikácie s cieľom ochrany hraníc 
vrátane riešenia otázok kontroly a dohľadu 
pri využívaní plného potenciálu systému 
EUROSUR, systému na pozorovanie 
európskych vonkajších hraníc sa vyžadujú 
aj technológie a schopnosti. Tie sa 
pripravia a odskúšajú vzhľadom na 
efektívnosť, súlad s právnymi a etickými 
zásadami, proporcionalitu, sociálnu 
prijateľnosť a dodržiavanie základných 
práv. Výskum podporí aj zlepšenie 
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spolupráce s kandidátskymi, potenciálne 
kandidátskymi krajinami a krajinami, na 
ktoré sa uplatňuje európska susedská 
politika.

integrovaného riadenia európskych hraníc 
vrátane zlepšenia spolupráce s 
kandidátskymi, potenciálne kandidátskymi 
krajinami a krajinami, na ktoré sa uplatňuje 
európska susedská politika.

Or. en

Odôvodnenie

Treba vysvetliť skratky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 955
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3.3. Zabezpečenie počítačovej 
bezpečnosti

vypúšťa sa

Počítačová bezpečnosť je predpokladom 
využívania príležitostí na internete 
ľuďmi, podnikmi a verejnými službami. 
Vyžaduje zabezpečenie bezpečnosti 
systémov, sietí, prístupových zariadení, 
softvérov a služieb vrátane služby cloud 
computing a zohľadňuje interoperabilitu 
viacerých technológií. Výskum môže pri 
predchádzaní počítačovým útokom a 
zisťovaní a riadení počítačových útokov v 
reálnom čase vo viacerých oblastiach a 
krajinách a pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr IKT. Digitálna spoločnosť 
sa neustále vyvíja, využívanie a 
zneužívanie internetu sa neustále mení, 
objavujú sa nové spôsoby sociálnej 
interakcie, nové mobilné a lokalizačné 
služby a internet vecí. Na to je potrebný 
nový druh výskumu, ktorý podnecujú 
nové aplikácie, využívanie a spoločenské 
trendy. Zrealizujú sa rýchle výskumné 
iniciatívy vrátane proaktívneho výskumu 
a vývoja, ktorým sa má rýchlo reagovať 
na nový moderný vývoj v oblasti dôvery a 
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bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 956
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Počítačová bezpečnosť je predpokladom 
využívania príležitostí na internete 
ľuďmi, podnikmi a verejnými službami. 
Vyžaduje zabezpečenie bezpečnosti 
systémov, sietí, prístupových zariadení, 
softvérov a služieb vrátane služby cloud 
computing a zohľadňuje interoperabilitu 
viacerých technológií. Výskum môže pri 
predchádzaní počítačovým útokom a 
zisťovaní a riadení počítačových útokov v 
reálnom čase vo viacerých oblastiach a 
krajinách a pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr IKT. Digitálna spoločnosť 
sa neustále vyvíja, využívanie a 
zneužívanie internetu sa neustále mení, 
objavujú sa nové spôsoby sociálnej 
interakcie, nové mobilné a lokalizačné 
služby a internet vecí. Na to je potrebný 
nový druh výskumu, ktorý podnecujú 
nové aplikácie, využívanie a spoločenské 
trendy. Zrealizujú sa rýchle výskumné 
iniciatívy vrátane proaktívneho výskumu 
a vývoja, ktorým sa má rýchlo reagovať 
na nový moderný vývoj v oblasti dôvery a 
bezpečnosti.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 957
Christian Ehler
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Počítačová bezpečnosť je predpokladom 
využívania príležitostí na internete 
ľuďmi, podnikmi a verejnými službami. 
Vyžaduje zabezpečenie bezpečnosti 
systémov, sietí, prístupových zariadení, 
softvérov a služieb vrátane služby cloud 
computing a zohľadňuje interoperabilitu 
viacerých technológií. Výskum môže pri 
predchádzaní počítačovým útokom a 
zisťovaní a riadení počítačových útokov v 
reálnom čase vo viacerých oblastiach a 
krajinách a pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr IKT. Digitálna spoločnosť 
sa neustále vyvíja, využívanie a 
zneužívanie internetu sa neustále mení, 
objavujú sa nové spôsoby sociálnej 
interakcie, nové mobilné a lokalizačné 
služby a internet vecí. Na to je potrebný 
nový druh výskumu, ktorý podnecujú 
nové aplikácie, využívanie a spoločenské 
trendy. Zrealizujú sa rýchle výskumné 
iniciatívy vrátane proaktívneho výskumu 
a vývoja, ktorým sa má rýchlo reagovať 
na nový moderný vývoj v oblasti dôvery a 
bezpečnosti.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 958
Petru Constantin Luhan

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Počítačová bezpečnosť je predpokladom 
využívania príležitostí na internete ľuďmi, 
podnikmi a verejnými službami. Vyžaduje 
zabezpečenie bezpečnosti systémov, sietí, 
prístupových zariadení, softvérov a služieb 

Počítačová bezpečnosť je predpokladom 
využívania príležitostí na internete ľuďmi, 
podnikmi a verejnými službami. Vyžaduje 
zabezpečenie bezpečnosti systémov, sietí, 
prístupových zariadení, softvérov a služieb 
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vrátane služby cloud computing a 
zohľadňuje interoperabilitu viacerých 
technológií. Výskum môže pri 
predchádzaní počítačovým útokom a 
zisťovaní a riadení počítačových útokov v 
reálnom čase vo viacerých oblastiach a 
krajinách a pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr IKT. Digitálna spoločnosť sa 
neustále vyvíja, využívanie a zneužívanie 
internetu sa neustále mení, objavujú sa 
nové spôsoby sociálnej interakcie, nové 
mobilné a lokalizačné služby a internet 
vecí. Na to je potrebný nový druh 
výskumu, ktorý podnecujú nové aplikácie, 
využívanie a spoločenské trendy. 
Zrealizujú sa rýchle výskumné iniciatívy 
vrátane proaktívneho výskumu a vývoja, 
ktorým sa má rýchlo reagovať na nový 
moderný vývoj v oblasti dôvery a 
bezpečnosti.

vrátane služby cloud computing a 
zohľadňuje interoperabilitu viacerých 
technológií. Výskum môže pri 
predchádzaní počítačovým útokom a 
zisťovaní a riadení počítačových útokov v 
reálnom čase vo viacerých oblastiach a 
krajinách a pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr IKT. Digitálna spoločnosť sa 
neustále vyvíja, využívanie a zneužívanie 
internetu sa neustále mení, objavujú sa 
nové spôsoby sociálnej interakcie, nové 
spôsoby onlinových transakcií, 
finančných transakcií (elektronické 
obchodovanie), nové mobilné a 
lokalizačné služby a internet vecí. Na to je 
potrebný nový druh výskumu, ktorý 
podnecujú nové aplikácie, využívanie, 
nové konkrétne obchodné modely
a spoločenské trendy. Zrealizujú sa rýchle 
výskumné iniciatívy vrátane proaktívneho 
výskumu a vývoja, ktorým sa má rýchlo 
reagovať na nový moderný vývoj v oblasti 
dôvery a bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 959
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3.4. Zvýšenie odolnosti Európy voči 
krízam a katastrofám

vypúšťa sa

Na to je potrebný vývoj určených 
technológií a schopností na podporu 
rôznych druhov činností núdzového 
riadenia (napríklad civilná ochrana a 
hasenie požiarov, humanitárna pomoc, 
civilná obrana, predchádzanie konfliktom, 
vypracovanie záchranných úloh 
infraštruktúr zdravotníckych informácií a 
pokrízová stabilizácia), ako aj 
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presadzovania práva. Výskum sa bude 
týkať celého reťazca krízového riadenia a 
spoločenskej odolnosti a podporí 
zavedenie európskej kapacity na núdzové 
reakcie.
Činnosti v rámci všetkých oblastí úloh sa 
budú zameriavať aj na integráciu a 
interoperabilitu systémov a služieb 
vrátane takých aspektov ako 
komunikácia, distribuované architektúry 
a ľudské faktory. Na to je takisto potrebné 
aj integrovanie civilných a vojenských 
schopností pri rôznych úlohách, od 
civilnej ochrany po humanitárnu pomoc, 
riadenie hraníc alebo udržanie mieru. 
V tejto súvislosti bude dôležitý 
technologický vývoj v citlivej oblasti 
dvojitého využívania technológií na 
zabezpečenie interoperability medzi 
civilnou ochranou a vojenskými silami a 
medzi silami civilnej ochrany na celom 
svete, ako aj spoľahlivosť, organizačné, 
právne a etické aspekty, obchodné otázky, 
ochrana dôvernosti a integrity informácií, 
ako aj vysledovateľnosť všetkých 
transakcií a spracovania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 960
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na to je potrebný vývoj určených 
technológií a schopností na podporu 
rôznych druhov činností núdzového 
riadenia (napríklad civilná ochrana a 
hasenie požiarov, humanitárna pomoc, 
civilná obrana, predchádzanie konfliktom, 
vypracovanie záchranných úloh 
infraštruktúr zdravotníckych informácií a 

vypúšťa sa
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pokrízová stabilizácia), ako aj 
presadzovania práva. Výskum sa bude 
týkať celého reťazca krízového riadenia a 
spoločenskej odolnosti a podporí 
zavedenie európskej kapacity na núdzové 
reakcie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 961
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na to je potrebný vývoj určených 
technológií a schopností na podporu 
rôznych druhov činností núdzového 
riadenia (napríklad civilná ochrana a 
hasenie požiarov, humanitárna pomoc, 
civilná obrana, predchádzanie konfliktom, 
vypracovanie záchranných úloh 
infraštruktúr zdravotníckych informácií a 
pokrízová stabilizácia), ako aj 
presadzovania práva. Výskum sa bude 
týkať celého reťazca krízového riadenia a 
spoločenskej odolnosti a podporí zavedenie 
európskej kapacity na núdzové reakcie.

Na to je potrebný vývoj určených 
analytických nástrojov a koncepcií 
vrátane technológií a schopností na 
podporu rôznych druhov činností 
núdzového riadenia (napríklad civilná 
ochrana a hasenie požiarov, humanitárna 
pomoc, prírodné pohromy a pohromy 
spôsobené ľudskou činnosťou, 
vypracovanie záchranných úloh 
infraštruktúr zdravotníckych informácií a 
pokrízová stabilizácia, sprostredkovanie, 
dialóg a zmierovanie). Výskum sa bude 
týkať celého reťazca krízového riadenia 
a budovania mieru a spoločenskej 
odolnosti a podporí zavedenie európskej 
kapacity na núdzové reakcie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 962
Markus Pieper

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.4 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na to je potrebný vývoj určených 
technológií a schopností na podporu 
rôznych druhov činností núdzového 
riadenia (napríklad civilná ochrana a 
hasenie požiarov, humanitárna pomoc, 
civilná obrana, predchádzanie konfliktom, 
vypracovanie záchranných úloh 
infraštruktúr zdravotníckych informácií a 
pokrízová stabilizácia), ako aj 
presadzovania práva. Výskum sa bude 
týkať celého reťazca krízového riadenia a 
spoločenskej odolnosti a podporí 
zavedenie európskej kapacity na núdzové 
reakcie.

Na to je potrebný vývoj určených 
technológií a schopností na podporu 
rôznych druhov činností núdzového 
riadenia (napríklad civilná ochrana, 
protipovodňová ochrana a hasenie 
požiarov, humanitárna pomoc, civilná 
obrana, predchádzanie konfliktom, 
vypracovanie záchranných úloh 
infraštruktúr zdravotníckych informácií a 
pokrízová stabilizácia), ako aj 
presadzovania práva. Výskum sa bude 
týkať celého reťazca krízového riadenia a 
spoločenskej odolnosti.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 963
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti v rámci všetkých oblastí úloh sa 
budú zameriavať aj na integráciu a 
interoperabilitu systémov a služieb 
vrátane takých aspektov ako 
komunikácia, distribuované architektúry 
a ľudské faktory. Na to je takisto potrebné 
aj integrovanie civilných a vojenských 
schopností pri rôznych úlohách, od 
civilnej ochrany po humanitárnu pomoc, 
riadenie hraníc alebo udržanie mieru. 
V tejto súvislosti bude dôležitý 
technologický vývoj v citlivej oblasti 
dvojitého využívania technológií na 
zabezpečenie interoperability medzi 
civilnou ochranou a vojenskými silami a 
medzi silami civilnej ochrany na celom 
svete, ako aj spoľahlivosť, organizačné, 
právne a etické aspekty, obchodné otázky, 

vypúšťa sa
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ochrana dôvernosti a integrity informácií, 
ako aj vysledovateľnosť všetkých 
transakcií a spracovania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 964
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti v rámci všetkých oblastí úloh sa 
budú zameriavať aj na integráciu a 
interoperabilitu systémov a služieb vrátane 
takých aspektov ako komunikácia, 
distribuované architektúry a ľudské 
faktory. Na to je takisto potrebné aj 
integrovanie civilných a vojenských 
schopností pri rôznych úlohách, od 
civilnej ochrany po humanitárnu pomoc, 
riadenie hraníc alebo udržanie mieru. 
V tejto súvislosti bude dôležitý 
technologický vývoj v citlivej oblasti 
dvojitého využívania technológií na 
zabezpečenie interoperability medzi 
civilnou ochranou a vojenskými silami a 
medzi silami civilnej ochrany na celom 
svete, ako aj spoľahlivosť, organizačné, 
právne a etické aspekty, obchodné otázky, 
ochrana dôvernosti a integrity informácií, 
ako aj vysledovateľnosť všetkých 
transakcií a spracovania.

Činnosti v rámci všetkých oblastí úloh sa 
budú zameriavať aj na integráciu a 
interoperabilitu systémov a služieb vrátane 
takých aspektov ako komunikácia, 
distribuované architektúry a ľudské 
faktory.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 965
Petru Constantin Luhan

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.4 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Činnosti v rámci všetkých oblastí úloh sa 
budú zameriavať aj na integráciu a 
interoperabilitu systémov a služieb vrátane 
takých aspektov ako komunikácia, 
distribuované architektúry a ľudské 
faktory. Na to je takisto potrebné aj 
integrovanie civilných a vojenských 
schopností pri rôznych úlohách, od civilnej 
ochrany po humanitárnu pomoc, riadenie 
hraníc alebo udržanie mieru. V tejto 
súvislosti bude dôležitý technologický 
vývoj v citlivej oblasti dvojitého 
využívania technológií na zabezpečenie 
interoperability medzi civilnou ochranou a 
vojenskými silami a medzi silami civilnej 
ochrany na celom svete, ako aj 
spoľahlivosť, organizačné, právne a etické 
aspekty, obchodné otázky, ochrana 
dôvernosti a integrity informácií, ako aj 
vysledovateľnosť všetkých transakcií a 
spracovania.

Činnosti v rámci všetkých oblastí úloh sa 
budú zameriavať aj na integráciu a 
interoperabilitu systémov a služieb vrátane 
takých aspektov ako komunikácia, 
distribuované architektúry a ľudské 
faktory. Na to je takisto potrebné aj 
integrovanie civilných a vojenských 
schopností pri rôznych úlohách, od civilnej 
ochrany po humanitárnu pomoc, riadenie 
hraníc alebo udržanie mieru. V tejto 
súvislosti bude dôležitý technologický 
vývoj v citlivej oblasti dvojitého 
využívania technológií na zabezpečenie 
interoperability medzi civilnou ochranou a 
vojenskými silami a medzi silami civilnej 
ochrany na celom svete, ako aj 
spoľahlivosť, organizačné, právne a etické 
aspekty, obchodné otázky, ochrana 
dôvernosti a integrity informácií, ako aj 
vysledovateľnosť všetkých transakcií 
a spracovania bez toho, aby sa porušovali 
základné práva na súkromie a ochrana 
osobných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 966
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3.5. Zaručenie súkromia a slobody na 
internete a posilnenie spoločenského 
rozmeru bezpečnosti

vypúšťa sa

Na zabezpečenie ochrany ľudského práva 
na súkromie v digitálnej spoločnosti bude 
potrebný vývoj rámcov a technológií 
navrhnutých na ochranu súkromia už od 
fázy koncepcie produktov a služieb. 
Vyvinú sa technológie umožňujúce 
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používateľom kontrolovať svoje osobné 
údaje a ich využívanie tretími stranami, 
ako aj nástroje na zisťovanie a blokovanie 
nelegálneho obsahu a únikov údajov a na 
ochranu ľudských práv na internete, aby 
sa zabránilo obmedzovaniu správania 
ľudí alebo skupín osôb na základe 
nezákonného vyhľadávania alebo 
profilovania.
Každé nové bezpečnostné riešenie a 
technológia musia byť pre spoločnosť 
prijateľné, musia byť v súlade s právom 
Únie a medzinárodným právom, byť 
účinné a proporčné v oblasti zisťovania a 
riešenia bezpečnostných hrozieb. Lepšie 
pochopenie sociálno-hospodárskych, 
kultúrnych a antropologických rozmerov 
bezpečnosti, príčin neistoty, úlohy médií a 
komunikácie a názorov občanov je preto 
veľmi dôležité. Budú sa riešiť etické 
otázky, ochrana ľudských hodnôt a 
základných práv.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 967
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie ochrany ľudského práva 
na súkromie v digitálnej spoločnosti bude 
potrebný vývoj rámcov a technológií 
navrhnutých na ochranu súkromia už od 
fázy koncepcie produktov a služieb. 
Vyvinú sa technológie umožňujúce 
používateľom kontrolovať svoje osobné 
údaje a ich využívanie tretími stranami, 
ako aj nástroje na zisťovanie a blokovanie 
nelegálneho obsahu a únikov údajov a na 
ochranu ľudských práv na internete, aby 
sa zabránilo obmedzovaniu správania 

vypúšťa sa
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ľudí alebo skupín osôb na základe 
nezákonného vyhľadávania alebo 
profilovania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 968
Petru Constantin Luhan

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie ochrany ľudského práva 
na súkromie v digitálnej spoločnosti bude 
potrebný vývoj rámcov a technológií 
navrhnutých na ochranu súkromia už od 
fázy koncepcie produktov a služieb. 
Vyvinú sa technológie umožňujúce
používateľom kontrolovať svoje osobné 
údaje a ich využívanie tretími stranami, 
ako aj nástroje na zisťovanie a blokovanie 
nelegálneho obsahu a únikov údajov a na 
ochranu ľudských práv na internete, aby 
sa zabránilo obmedzovaniu správania ľudí 
alebo skupín osôb na základe nezákonného 
vyhľadávania alebo profilovania.

Zabezpečenie ochrany ľudského práva na 
súkromie v digitálnej spoločnosti možno 
dosiahnuť najmä zabezpečením vývoja
rámcov a technológií navrhnutých na 
ochranu súkromia už od fázy koncepcie 
produktov a služieb a predvoleného 
súkromia. Vyvinú sa technológie 
oprávňujúce používateľov kontrolovať 
svoje osobné údaje a ich využívanie tretími 
stranami, ako aj nástroje na zisťovanie a 
blokovanie nelegálneho obsahu a únikov 
údajov spôsobom, ktorý chráni ľudské 
práva a zabraňuje vystavovaniu alebo 
obmedzovaniu správania ľudí alebo skupín 
osôb na základe nezákonného 
vyhľadávania alebo profilovania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 969
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každé nové bezpečnostné riešenie a 
technológia musia byť pre spoločnosť 
prijateľné, musia byť v súlade s právom 

vypúšťa sa
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Únie a medzinárodným právom, byť 
účinné a proporčné v oblasti zisťovania a 
riešenia bezpečnostných hrozieb. Lepšie
pochopenie sociálno-hospodárskych, 
kultúrnych a antropologických rozmerov 
bezpečnosti, príčin neistoty, úlohy médií a 
komunikácie a názorov občanov je preto 
veľmi dôležité. Budú sa riešiť etické 
otázky, ochrana ľudských hodnôt a 
základných práv.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 970
Petru Constantin Luhan

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každé nové bezpečnostné riešenie a 
technológia musia byť pre spoločnosť 
prijateľné, musia byť v súlade s právom 
Únie a medzinárodným právom, byť 
účinné a proporčné v oblasti zisťovania a 
riešenia bezpečnostných hrozieb. Lepšie 
pochopenie sociálno-hospodárskych, 
kultúrnych a antropologických rozmerov 
bezpečnosti, príčin neistoty, úlohy médií a 
komunikácie a názorov občanov je preto 
veľmi dôležité. Budú sa riešiť etické 
otázky, ochrana ľudských hodnôt a 
základných práv.

Každé nové bezpečnostné riešenie a 
technológia musia byť pre spoločnosť 
prijateľné, musia byť v súlade s právom 
Únie a medzinárodným právom, byť 
účinné a proporčné v oblasti zisťovania a 
riešenia bezpečnostných hrozieb. Lepšie 
pochopenie sociálno-ekonomických, 
kultúrnych a antropologických rozmerov 
bezpečnosti, príčin neistoty, úlohy médií a 
komunikácie a názorov občanov je preto 
veľmi dôležité. Budú sa riešiť etické 
otázky, ochrana ľudských hodnôt a 
základných práv a v tejto diskusii zostanú 
hlavnými.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 971
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.5 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každé nové bezpečnostné riešenie a 
technológia musia byť pre spoločnosť 
prijateľné, musia byť v súlade s právom 
Únie a medzinárodným právom, byť 
účinné a proporčné v oblasti zisťovania a 
riešenia bezpečnostných hrozieb. Lepšie 
pochopenie sociálno-hospodárskych, 
kultúrnych a antropologických rozmerov 
bezpečnosti, príčin neistoty, úlohy médií a 
komunikácie a názorov občanov je preto 
veľmi dôležité. Budú sa riešiť etické 
otázky, ochrana ľudských hodnôt a 
základných práv.

Každé nové bezpečnostné riešenie a 
technológia musia byť pre spoločnosť 
prijateľné, musia byť v súlade s právom 
Únie a medzinárodným právom, byť 
účinné a proporčné v oblasti zisťovania a 
riešenia bezpečnostných hrozieb. Lepšie 
pochopenie sociálno-ekonomických, 
kultúrnych a antropologických rozmerov 
bezpečnosti, príčin neistoty, úlohy médií a 
komunikácie a názorov občanov je preto 
veľmi dôležité. Zaručia sa etické otázky, 
ochrana ľudských hodnôt a základných 
práv.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 972
Christian Ehler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3.6. Implementačné priority vypúšťa sa
Zatiaľ čo výskum sa bude orientovať na 
civilnú bezpečnosť, s cieľom posilniť 
spoluprácu s Európskou obrannou 
agentúrou (EDA), a to najmä 
prostredníctvom už zavedeného 
európskeho rámca pre spoluprácu, sa 
bude aktívne presadzovať koordinácia 
činností s agentúrou EDA, pričom sa 
uznáva, že existujú oblasti dvojitého 
využívania technológie civilných aj 
vojenských aplikácií. Ďalej sa posilnia aj 
koordinačné mechanizmy s príslušnými 
agentúrami Únie, ako napríklad 
FRONTEX, EMSA a Europol, s cieľom 
zlepšiť koordináciu programov a politík 
Únie v oblasti vnútornej a vonkajšej 
bezpečnosti, ako aj ďalších iniciatív Únie.
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Vzhľadom na osobitnú povahu 
bezpečnosti sa zavedú konkrétne 
opatrenia v oblasti prípravy programov a 
riadenia vrátane opatrení s výborom 
uvedených v článku 9 tohto rozhodnutia. 
Dôverné alebo inak citlivé informácie 
týkajúce sa bezpečnosti sa budú chrániť a 
v pracovných programoch môžu byť 
stanovené konkrétne požiadavky a kritériá 
pre medzinárodnú spoluprácu. To sa bude 
odzrkadľovať aj pri návrhoch programov 
a ustanovení v oblasti riadenia pre 
bezpečné spoločnosti (vrátane aspektov 
komitológie).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 973
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6 – bod 6.3 – odsek 3 – podbod 6.3.6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6.3.6. Implementačné priority vypúšťa sa
Zatiaľ čo výskum sa bude orientovať na 
civilnú bezpečnosť, s cieľom posilniť 
spoluprácu s Európskou obrannou 
agentúrou (EDA), a to najmä 
prostredníctvom už zavedeného 
európskeho rámca pre spoluprácu, sa 
bude aktívne presadzovať koordinácia 
činností s agentúrou EDA, pričom sa 
uznáva, že existujú oblasti dvojitého 
využívania technológie civilných aj 
vojenských aplikácií. Ďalej sa posilnia aj 
koordinačné mechanizmy s príslušnými 
agentúrami Únie, ako napríklad
FRONTEX, EMSA a Europol, s cieľom 
zlepšiť koordináciu programov a politík 
Únie v oblasti vnútornej a vonkajšej 
bezpečnosti, ako aj ďalších iniciatív Únie.
Vzhľadom na osobitnú povahu 
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bezpečnosti sa zavedú konkrétne 
opatrenia v oblasti prípravy programov a 
riadenia vrátane opatrení s výborom 
uvedených v článku 9 tohto rozhodnutia. 
Dôverné alebo inak citlivé informácie 
týkajúce sa bezpečnosti sa budú chrániť a 
v pracovných programoch môžu byť 
stanovené konkrétne požiadavky a kritériá 
pre medzinárodnú spoluprácu. To sa bude 
odzrkadľovať aj pri návrhoch programov 
a ustanovení v oblasti riadenia pre 
bezpečné spoločnosti (vrátane aspektov 
komitológie).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Bezpečné spoločnosti – ochrana 
slobody a bezpečnosti Európy a jej 
občanov.
Európska únia, jej občania a 
medzinárodní partneri sa v dôsledku 
prírodných pohrôm alebo pohrôm 
spôsobených činnosťou človeka stretávajú 
s rozličnými bezpečnostnými hrozbami, 
napríklad kriminalitou, terorizmom a 
všeobecným ohrozením. Tieto hrozby sa 
môžu šíriť aj za hranice a zasahovať 
fyzické ciele alebo počítačový priestor. 
Útoky proti internetovým stránkam 
verejných orgánov a súkromných 
subjektov nielen oslabujú dôveru 
občanov, ale môžu aj závažne ovplyvniť 
také dôležité sektory, ako sú energetika, 
doprava, zdravotníctvo, finančníctvo alebo 
telekomunikácie.
Na predvídanie týchto hrozieb a ich 
prevenciu treba vypracovať a využívať 
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inovačné technológie, riešenia, 
prognostické nástroje a poznatky, 
stimulovať spoluprácu medzi 
poskytovateľmi a používateľmi, hľadať 
riešenia v oblasti civilnej bezpečnosti, 
zvyšovať konkurencieschopnosť 
európskej bezpečnosti a odvetvia služieb, 
predchádzať pirátstvu a porušovaniu 
ľudských práv a bojovať proti nim.
Koordinácia a zlepšenie v oblasti výskumu 
bezpečnosti preto bude najdôležitejším 
prvkom, pomocou ktorého sa zmapuje 
súčasné výskumné úsilie vrátane prognóz 
a zlepšia sa príslušné právne podmienky a 
postupy koordinácie vrátane činností 
týkajúcich sa štandardizácie.
Pri činnostiach sa bude dodržiavať 
prístup orientovaný na ciele. Činnosti 
budú obsahovať príslušné spoločenské 
rozmery. Podporia politiky Únie v oblasti 
vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, 
obranné politiky a príslušné nové 
ustanovenia Lisabonskej zmluvy a 
zabezpečia kybernetickú bezpečnosť, 
dôveru a ochranu súkromia. Budú sa 
presadzovať tieto konkrétne ciele:
6a.1. Boj proti trestnej činnosti a 
terorizmu
Ambíciou je zabrániť udalosti alebo 
zmierniť jej možné následky. Na to sú 
nevyhnutné nové technológie a schopnosti 
(a to aj proti počítačovej trestnej činnosti 
a počítačovému terorizmu) na podporu 
zdravotnej, potravinovej, vodnej a 
environmentálnej bezpečnosti, ktoré sú 
najdôležitejšie pre dobré fungovanie 
spoločnosti a hospodárstva. Nové 
technológie a konkrétne schopnosti 
pomôžu pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr, systémov a služieb (vrátane 
komunikácií, dopravy, zdravotníctva, 
potravinárstva, vodohospodárstva, 
energetiky, logistiky, dodávateľského 
reťazca a životného prostredia). To bude 
vyžadovať analyzovanie a zabezpečenie 
dôležitých súkromných a verejných 
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sieťových infraštruktúr a služieb proti 
každému druhu hrozby. Ďalšími témami 
zameranými na zlepšovanie ochrany 
občanov sa posilní rozvoj bezpečných 
občianskych spoločností.
6a. 2. Ochrana a zlepšovanie odolnosti 
kritických infraštruktúr
Nové technológie a konkrétne schopnosti 
pomôžu pri ochrane dôležitých 
infraštruktúr, systémov a služieb (vrátane 
komunikácií, dopravy, zdravotníctva, 
potravinárstva, vodohospodárstva, 
energetiky, logistiky, dodávateľského 
reťazca a životného prostredia). To bude 
obsahovať analyzovanie a zabezpečenie 
dôležitých súkromných a verejných 
sieťových infraštruktúr a služieb proti 
všetkým druhom hrozieb.
6a.3. Posilnenie bezpečnosti 
prostredníctvom riadenia hraníc 
a morskej bezpečnosti
Na posilnenie systémov, vybavenia, 
nástrojov, procesov a metód rýchlej 
identifikácie s cieľom ochrany hraníc 
vrátane riešenia otázok kontroly a 
dohľadu pri využívaní plného potenciálu 
systému EUROSUR sa vyžadujú aj 
technológie a schopnosti. Tie sa pripravia 
a odskúšajú vzhľadom na efektívnosť, 
súlad s právnymi a etickými zásadami, 
proporcionalitu, sociálnu prijateľnosť a 
dodržiavanie základných práv. Výskum 
podporí aj zlepšenie integrovaného 
riadenia európskych hraníc vrátane 
zlepšenia spolupráce s kandidátskymi, 
potenciálne kandidátskymi krajinami a 
krajinami, na ktoré sa uplatňuje európska 
susedská politika.
Bude sa riešiť celá škála aspektov 
morskej bezpečnosti. Toto zahrnuje 
riadenie aspektov týkajúcich sa 
prirodzených hraníc, ako aj ochrany 
a dohľadu nad vodnou dopravou.
6a.4. Zabezpečenie počítačovej 
bezpečnosti
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Počítačová bezpečnosť je predpokladom 
využívania príležitostí na internete 
ľuďmi, podnikmi a verejnými službami. 
Vyžaduje zabezpečenie bezpečnosti 
systémov, sietí, prístupových zariadení, 
softvérov a služieb vrátane služby cloud 
computing a zohľadňuje interoperabilitu 
viacerých technológií. Prostredníctvom 
výskumu sa v reálnom čase podarí 
zastaviť, odhaliť a riadiť kybernetické 
útoky v rámci viacerých domén a 
judikatúr, pôsobiť proti zneužitiu 
kybernetických technológií, zabrániť 
porušovaniu súkromia a ochraňovať 
kritické infraštruktúry IKT.
6a.5. Zvyšovanie odolnosti Európy voči 
krízam a pohromám
Na to je potrebný vývoj určených 
technológií a schopností na podporu 
rôznych druhov činností núdzového 
riadenia (napríklad civilnej ochrany, 
likvidácie požiarov a znečisťovania morí, 
humanitárnej pomoc, civilnej obrany, 
predchádzania konfliktom, vypracovania 
záchranných úloh infraštruktúr 
zdravotníckych informácií a pokrízovej 
stabilizácie), ako aj presadzovania práva. 
Výskum sa bude týkať celého reťazca 
krízového riadenia a spoločenskej 
odolnosti a podporí zavedenie európskej 
kapacity na núdzové reakcie.
Činnosti v rámci všetkých oblastí úloh sa 
budú zameriavať aj na integráciu a 
interoperabilitu systémov a služieb 
vrátane takých aspektov ako 
komunikácia, distribuované architektúry 
a ľudské faktory. Na to je takisto potrebné 
aj integrovanie civilných a vojenských 
schopností pri rôznych úlohách, od 
civilnej ochrany po humanitárnu pomoc, 
riadenie hraníc alebo udržanie mieru. 
V tejto súvislosti bude dôležitý 
technologický vývoj v citlivej oblasti 
dvojitého využívania technológií na 
zabezpečenie interoperability medzi 
civilnou ochranou a vojenskými silami a 
medzi silami civilnej ochrany na celom 
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svete, ako aj spoľahlivosť, organizačné, 
právne a etické aspekty, obchodné otázky, 
ochrana dôvernosti a integrity informácií, 
ako aj vysledovateľnosť všetkých 
transakcií a spracovania.
6a.6. Zlepšenie spoločenského rozmeru 
bezpečnosti a zabezpečenie súkromia 
a slobody na internete
Každé nové bezpečnostné riešenie a 
technológia musia byť pre spoločnosť 
prijateľné, musia byť v súlade s právom 
Únie a medzinárodným právom, byť 
účinné a proporčné v oblasti zisťovania a 
riešenia bezpečnostných hrozieb. Lepšie 
pochopenie sociálno-ekonomických, 
kultúrnych a antropologických rozmerov 
bezpečnosti, príčin neistoty, úlohy médií a 
komunikácie a názorov občanov je preto 
veľmi dôležité. Budú sa riešiť etické 
otázky, ochrana ľudských hodnôt a 
základných práv.
Na zabezpečenie ochrany ľudského práva 
na súkromie v digitálnej spoločnosti bude 
potrebný vývoj rámcov a technológií 
navrhnutých na ochranu súkromia už od 
fázy koncepcie produktov a služieb. 
Vyvinú sa technológie umožňujúce 
používateľom kontrolovať svoje osobné 
údaje a ich využívanie tretími stranami, 
ako aj nástroje na zisťovanie a blokovanie 
nelegálneho obsahu a únikov údajov a na 
ochranu ľudských práv na internete, aby 
sa zabránilo obmedzovaniu správania 
ľudí alebo skupín osôb na základe
nezákonného vyhľadávania alebo 
profilovania.
6a.7. Podpora vnútorných a vonkajších 
bezpečnostných politík Únie
Konflikty mimo Európy a ich dôsledky 
môžu mať rýchly priamy vplyv na 
bezpečnosť Európy, odkedy sa deliaca 
čiara medzi vonkajšou a vnútornou 
bezpečnosťou čoraz viac rozmazáva. 
Rozhranie medzi civilne a obranne 
orientovanými činnosťami a politikami 
okrem toho vyžaduje osobitnú pozornosť, 
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pretože využitie synergií medzi civilnou 
ochranou, posúdením situácie, riadením a 
predchádzaním konfliktov, udržaním 
mieru a pokrízovou stabilizáciou 
predstavuje veľkú príležitosť. Podporia sa 
investície do rozvoja schopností krízového 
riadenia, keď sa určia doplnkovosti na 
rýchle uzavretie medzier v schopnostiach 
a zabránenie nepotrebnej duplicity, 
vytváraním synergií a podporou 
štandardizácie.
6a.8. Posilňovanie štandardizácie a 
interoperability
V rámci všetkých oblastí úloh sa budú 
podporovať prednormatívne a 
štandardizačné činnosti. Hlavná 
pozornosť sa bude venovať zisteným 
medzerám v štandardizácii a novej 
generácii nástrojov a technológií. 
Činnosti v rámci všetkých oblastí úloh sa 
budú zameriavať aj na integráciu a 
interoperabilitu systémov a služieb 
vrátane takých aspektov ako 
komunikácia. Na to je takisto potrebné aj 
integrovanie civilných a vojenských 
schopností pri rôznych úlohách, od 
civilnej ochrany po humanitárnu pomoc, 
riadenie hraníc alebo udržanie mieru. 
V tejto súvislosti bude dôležitý 
technologický vývoj v oblasti 
premosťovania (dvojitého využívania) 
technológií na zabezpečenie 
interoperability medzi civilnou ochranou 
a vojenskými silami a medzi silami 
civilnej ochrany na celom svete, ako aj 
spoľahlivosť, organizačné, právne a 
etické aspekty, obchodné otázky, ochrana 
dôvernosti a integrity informácií, ako aj 
vysledovateľnosť všetkých transakcií a 
spracovania.
6a.9. Konkrétne aspekty uplatňovania
Zatiaľ čo výskum sa bude orientovať na 
civilnú bezpečnosť, s cieľom posilniť 
spoluprácu s Európskou obrannou 
agentúrou (EDA), a to najmä 
prostredníctvom už zavedeného 
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európskeho rámca pre spoluprácu, sa 
bude aktívne presadzovať koordinácia 
činností s agentúrou EDA, pričom sa 
uznáva, že existujú oblasti dvojitého 
využívania technológie civilných aj 
vojenských aplikácií. Ďalej sa posilnia aj 
koordinačné mechanizmy s príslušnými 
agentúrami Únie, ako napríklad 
FRONTEX, EMSA a Europol, s cieľom 
zlepšiť koordináciu programov a politík 
Únie v oblasti vnútornej a vonkajšej 
bezpečnosti, ako aj ďalších iniciatív Únie.
Vzhľadom na osobitnú povahu 
bezpečnosti sa zavedú konkrétne 
opatrenia v oblasti prípravy programov a 
riadenia vrátane opatrení s výborom 
uvedených v článku 9 tohto rozhodnutia. 
Dôverné alebo inak citlivé informácie 
týkajúce sa bezpečnosti sa budú chrániť a 
v pracovných programoch môžu byť 
stanovené konkrétne požiadavky a kritériá 
pre medzinárodnú spoluprácu. To sa bude 
odzrkadľovať aj pri návrhoch programov 
a ustanovení v oblasti riadenia pre 
bezpečné spoločnosti (vrátane aspektov 
komitológie).

Or. en

Odôvodnenie

V 7. rámcovom programe pre výskum je samostatná téma s vynikajúcimi výsledkami. 
Uplatnila sa veľmi úspešne. Zatiaľ je to program, ktorý ma jednu z najvyšších mier podielu 
malých a stredných podnikov, poskytuje aplikačné a trhovo orientované riešenia 
a zabezpečuje asi 50 % všetkých finančných prostriedkov na výskum verejnej bezpečnosti na 
úrovni EÚ a na národnej úrovni. Okrem toho Lisabonská zmluva zabezpečuje EÚ viac 
právomocí v oblasti bezpečnosti. Súvisiace nové úlohy by sa mali podporovať vhodnou 
výskumnou témou bezpečnosti v rámci Horizontu 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 975
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Zvyšovanie ochrany bezpečnosti 
občanov – boj proti trestnej činnosti 
a terorizmu
Ambíciou je zabrániť incidentu alebo 
zmierniť jeho možné následky. Na to sú 
nevyhnutné nové technológie a schopnosti 
(a to aj proti počítačovej trestnej činnosti 
a počítačovému terorizmu) na podporu 
zdravotnej, potravinovej, vodnej a 
environmentálnej bezpečnosti, ktoré sú 
najdôležitejšie pre dobré fungovanie 
spoločnosti a hospodárstva. To si bude 
vyžadovať analyzovanie a zabezpečenie
dôležitých súkromných a verejných 
sieťových infraštruktúr a služieb proti 
všetkým druhom hrozieb. Ďalšími témami 
zameranými na zlepšovanie ochrany 
občanov sa posilní rozvoj bezpečných 
občianskych spoločností.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie vety Nové technológie .... a životného prostredia, ktorá nie je v súlade s poslaním 
v tejto oblasti. Okrem toho je táto veta je obsiahnutá v 6a2. Tejto duplicite by sa malo 
zamedziť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 976
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6b. Zvyšovanie odolnosti Európy voči 
krízam a pohromám
Na to je potrebný vývoj určených 
technológií a schopností na podporu 
rôznych druhov činností núdzového 
riadenia (napríklad civilnej ochrany, 



AM\909647SK.doc 163/169 PE492.826v02-00

SK

likvidácie požiarov a znečisťovania morí, 
humanitárnej pomoc, civilnej obrany, 
vypracovania záchranných úloh 
infraštruktúr zdravotníckych informácií), 
ako aj presadzovania práva. Výskum sa 
bude týkať celého reťazca krízového 
riadenia a spoločenskej odolnosti a 
podporí zavedenie európskej kapacity na 
núdzové reakcie.

Or. en

Odôvodnenie

Predchádzanie konfliktom a pokrízová stabilizácia sú už súčasťou oddielu 6 a 7. Podpora 
vnútorných a vonkajších bezpečnostných politík Únie. Opakovanie toho istého obsahu v dvoch 
rozličných  och by mohlo spôsobiť zmätok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 977
Amalia Sartori

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 3 – bod 6c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6c. Podpora vnútorných a vonkajších 
bezpečnostných politík Únie
Konflikty mimo Európy a ich dôsledky 
môžu mať rýchly priamy vplyv na 
bezpečnosť Európy, odkedy sa deliaca 
čiara medzi vonkajšou a vnútornou 
bezpečnosťou čoraz viac rozmazáva. 
Rozhranie medzi civilne a obranne 
orientovanými činnosťami a politikami 
okrem toho vyžaduje osobitnú pozornosť, 
pretože využitie synergií medzi civilnou 
ochranou, posúdením situácie, riadením a 
predchádzaním konfliktov, udržaním 
mieru a pokrízovou stabilizáciou 
predstavuje veľkú príležitosť. Podporia sa 
investície do rozvoja schopností riadenia 
konfliktov, ak sa určia doplnkovosti na 
rýchle uzavretie medzier v schopnostiach 
a zabránenie nepotrebnej duplicity, 
vytváraním synergií a podporou 



PE492.826v02-00 164/169 AM\909647SK.doc

SK

štandardizácie.

Or. en

Odôvodnenie

Predchádzanie konfliktom a pokrízová stabilizácia sú už súčasťou oddielu 6 a 7. Podpora 
vnútorných a vonkajších bezpečnostných politík Únie. Opakovanie toho istého obsahu v dvoch 
rozličných oddieloch by mohlo spôsobiť zmätok. Krízové riadenie sa už uvádza v oddiele 6 a 
5. Zvyšovanie odolnosti Európy voči krízam a pohromám a nemalo by sa uvádzať na tomto 
mieste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 978
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť IV – bod 2 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vedúce postavenie priemyslu 2. Vedúce postavenie priemyslu a služieb

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 979
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť IV – bod 3.3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.3. Bezpečná, čistá a efektívna energia 3.3. Energetická účinnosť a bezpečná, 
čistá a efektívna energia

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 980
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 4 – bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. it

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 981
Niki Tzavela

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 4– bod 3 – podbod 3.3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Zabezpečenie dodávky energie, najmä
vo vzťahu k prepojeniu a vzájomnej 
závislosti s mimoeurópskymi 
energetickými a prenosovými sústavami a 
mapovanie základných domácich a 
externých zdrojov energie a infraštruktúr, 
od ktorých je závislá infraštruktúra v 
Európe.

(a) Bezpečnosť a rozmanitosť dodávok
energie, najmä vo vzťahu k prepojeniu a 
vzájomnej závislosti s mimoeurópskymi 
energetickými a prenosovými sústavami a 
mapovanie základných domácich a 
externých zdrojov energie a infraštruktúr, 
od ktorých je Európa závislá.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločné výskumné centru sa do veľkej miery zameriava na opatrenia bezpečnosti dodávok v 
EÚ, ale pozornosť výskumu sa musí upriamiť na prvok rozmanitosti trás a tranzitov dodávok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 982
Markus Pieper

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 4– bod 3 – podbod 3.6 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(h) zvýšenie schopnosti Únie obmedziť 
riziká v prípade katastrof a spravovať 
dianie pri prírodných a ľuďmi 
zapríčinených katastrofách najmä 
prostredníctvom vývoja globálnych 
informačných systémov včasného 
varovania a riadenia rizík v prípade 
viacerých nebezpečenstiev s využitím 
technológií pozorovania Zeme,

(h) Zvyšovanie schopnosti Únie obmedziť 
riziká v prípade katastrof a spravovať 
dianie pri prírodných pohromách 
a pohromách spôsobených ľudskou 
činnosťou najmä prostredníctvom vývoja
testovacích zariadení, globálnych 
informačných systémov včasného 
varovania a riadenia rizík v prípade 
viacerých nebezpečenstiev s využitím 
technológií pozorovania Zeme.

Or. de

Odôvodnenie

Riešenie prírodných pohrôm či pohrôm spôsobených ľudskou činnosťou si vyžaduje nielen 
pozorovania a varovanie, ale aj praktickú pomoc v prípade pohromy - osobitné testovacie 
zariadenia umožňujúce praktickú prípravu na pohromy, napríklad rozsiahle záplavy, sú preto 
rovnako dôležité v zmysle ochrany spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 983
Markus Pieper

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – časť 4– bod 3 – podbod 3.6 – odsek 1 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ha) Vývoj predvádzacích a pilotných 
zariadení na simuláciu pohrôm s cieľom 
obmedzovať riziko pohrôm a zlepšovať 
mieste riadenie v prípade pohromy, s 
osobitným dôrazom na povodňovú 
ochranu.

Or. de
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Odôvodnenie

Riešenie prírodných pohrôm či pohrôm spôsobených ľudskou činnosťou si vyžaduje nielen 
pozorovania a varovanie, ale aj praktickú pomoc v prípade pohromy - osobitné testovacie 
zariadenia umožňujúce praktickú prípravu na pohromy, napríklad rozsiahle záplavy, sú preto 
rovnako dôležité v zmysle ochrany spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 984
Vladko Todorov Panayotov

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Žiadosti o udelenie patentu v oblasti 
vznikajúcich technológií a technológií 
budúcnosti

– Žiadosti o udelenie patentu a úžitkové 
modely v oblasti vyvíjajúcich sa
technológií a technológií budúcnosti

Or. en

Odôvodnenie

Doplnenie znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 985
Vladko Todorov Panayotov

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Obeh výskumníkov vrátane kandidátov 
PhD. medzi sektormi a medzi krajinami

– Obeh výskumníkov vrátane kandidátov 
PhD. medzi sektormi a medzi krajinami
počet publikácií v špecializovaných 
časopisoch, výskumné a vývojové 
a inovačné projekty inšpirované obehom

Or. en

Odôvodnenie

Ozajstné výsledky činnosti musia byť k dispozícii; v opačnom prípade to zostane iba obeh.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 986
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – časť 1 – odsek 1 – bod 4 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Výskumné infraštruktúry, ktoré sú 
dostupné všetkým výskumníkom v Európe 
a za jej hranicami prostredníctvom podpory 
EÚ

– Výskumné infraštruktúry vyvinuté v celej 
Európy, ktoré sú dostupné všetkým 
výskumníkom v Európe a za jej hranicami 
prostredníctvom podpory zo strany Únie

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 987
Vladko Todorov Panayotov

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Prihlášky o udelenie patentu získané v 
rôznych oblastiach podporných a 
priemyselných technológií

– Prihlášky o udelenie patentu a úžitkové 
modely získané v rôznych oblastiach 
podporných a priemyselných technológií

Or. en

Odôvodnenie

V záujme doplnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 988
Vladko Todorov Panayotov

Návrh rozhodnutia
Príloha 2 – časť 3 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Prihlášky o udelenie patentu v oblasti – Prihlášky o udelenie patentu a úžitkové 
modely v oblasti rôznych spoločenských 
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rôznych spoločenských výzev výzev

Or. en

Odôvodnenie

V záujme doplnenia.


